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Ή κατά διαφόρου; περιόδους έπιδεικνυομένη ύ
περβολική στουδή δίδε τήν προστασίαν τής πνευματι- · 
κής ύγείας άπδ τις άνηθίκους εικόνας τού Κινημα- 

. τογράφου, πλησιάζει τά δρια τή; κωμικότητος.
Τδ εϊπομεν άλλοτε καί τό έπκναλαμβάνομεν σή

μερον; δπότε τό θέμα καθίσταται καί. πάλιν επίκαι
ρον ώ; έκ τής ύποβολή; νέου σχετικού Νομοσχεδίου 

| εις τήν Βουλήν.
Φοβουμεθα δτι καί τήν φοράν ταύτηυ δ Κινη

ματογράφος θά πέση θύμα τή; γεακής προ ιαττλή 
| ψεως πού έδημιούργησεν εις βάρος του, ή στενή άν 

τίληψις τής έλληνικής γραφειοκρατία;, έν συνδυα
σμέ μέ τάς ποίκιλλα; άντιδράσεις τά; όποιας αί κι- 

I νηματογραφικαι επιχειρήσεις μας συναντούν έν τή έ 
ξελίξει των.

Οί άρμόδιοι έμφανιζόμενοι εις τήν προκειμένην 
περίπτωσιν ώς «σταυροφόροι τής ήθικής» θορυβούν
ται πολύ άναλογιζόμενοι τήν βλαβεράν έπίδρασιν των 

I τολμηρών "θεαμάτων πού προσφέρει δ Κινήματα- 
I γράφος, έπί τών άνηλίκων θεατών, ενώ άτυχώς καί 

άνεξηγήτως, ή άνησυχία των περιορίζεται μέχρι τοΰ 
I έπουσιώδους αυτού σημείου, χωρίς νά έπεκταθή εις 
I άλλα άσυγκρίτω; σοβαρώτερα τά όποια άμέσως θ’ ά- 
I ναφέρωμεν.

Οί αρμόδιοι δέν έπιβάλλουσι καμμίαν λογοκρι- 
ί σίαν εις τούς μέχρις άηδίας άθυροστόμου; δ αλόγους 
I τών λεγομένων ’Επιθεωρήσεων, ούδέ εί; τά α’σχρά 
I των τετράστιχα, άκόμη, δέ δλιγώτερον εις τήν σκαν 

δαλιστικήν γδύμνιάν των, μή συγκρινομένην ύποθέ- 
ί τομεν μέ καμμίαν κινηματογραφικήν εικόνα, οίου 
I δήποτε ρεαλισμού.

Οί άνήλικοι θεαταί συρρέουν άνενοχλήτω; εις τά 
θέατρα, άπολαβάνουν τά γαργαλιστικώτατα θεάματα 
πού προσφέρουν αί λεγόμεναι «φαντασμαγορικαί ύ- 
περεπιθεωρήσεις» καθήμενοι πολλάκις παρατλεύ^ως 
τών «σταυροφόρων τής ηθική;», οί οποίοι έξαντλούν 
δλην τήν αυστηρότητα τών ηθών των προκειμένου 

f περί τού τερπνού καί διδακτικού τοϊς πάσιν Κινημα- 
• τογράφου, δστις τάς ήμέρχς αύτάς κατέστη καί πά

λιν δ στόχος των.
Αύτά προκειμένου περί τής λογοκρισίας τών ται- 

νιών.’Άς μάς έπιτραπή, ν’ άντιπαρέλθωμεν διά σήμε-
I ρον τό φορολογικόν ζήτημα, ί'να προχωρούντες ά-

σχοληθώμεν μέ τά τής λειτουργίας τών Κινηματοθε
άτρων μας άπό υγιεινής άπόψεως.

Σήμερον οί πλείστοι κινηματογράφοι έμφανίζον- 
ται πληροΰντες τού; δρους τής υγιεινής, δντες έφο- 
διασμένοι μέ τά γνωστά μηχανήματα καθαρ σμοΰ τής 
άτμοσφαίρας άπδ τό ανθρακικόν οξύ. Ή καθαριότης 
τών καθισμάτων των, ή άσφάλεια τών θεατών άπό 
παντός κινδύνου, ώ; έκ τών εύρειών έ^όδων κινδύνου 
τάς όπο’ας διαθέτουν οί κινηματογράφοι, καί τής 
σχετικής ασφαλείας τών μηχανημάτων προβολή; πού 
μεταχειρίζονται ούτιι, φρονοΰμεν δτι δέν χρήζουν 
κρατικής έπιβλέψεως.

’Απομένει μετά ταύτκ μία σύστασι; πρός τούς 
διευθυντές τών ’Αθηναϊκών Κινηματογράφ ον, σχε- 
τϊκώς μέ τόν τρόπον τής λειτουργίας αύτών, έξ αιτί
ας τών σφαλμάτων τής ό.τοίας ή δυσφορία τών θ=α- 
τών θ’ άποβή ώρισμένως πρός ζημίαν τών έπιχειοή- 
σεών τω/. Τό ένοχλητικώτατον άναμμα τών λαμ
πτήρων τών ταξιθέτιδων, ή ορθοστασία τών καθυ
στερημένων θεατών εις τούς διαδρόμους κατά τήν ώ
ραν τής προβολή; τοΰ έργου, καί ή άτελεύτητο; προ
βολή τών στερεοτύπων διαφημίσ-ων, είναι τρία 
πλημμελή σημεία ά ινα παρουσιάζει τό σύσιημα τής 
σημερινής λειτουργίας τών κινηματοθεάτρων, καί τά 
όποια έδει νά διευθετηθώσιν κατά τόν ίκανσποιητι- 
κώτερον διά τούς θεατά; τρόπον.

Τούτωυ λεχθέντων, άς μάς έπιτραπή νά θίξω- 
μεν έν λεπτόν σημεΐον, άρκετά χαρακτηριστικόν τής 
άνεκτι-.ότητος τών έπιχειρηματιών τοΰ κινηματογρά
φου.Ώσεί νά μή έφθανε ή βαρεία Κρατική φορολο
γία τοΰ Κινηματογράφου, δ τελευταίος άγογγύστω; 
ύφίσταται άφαίμαξιν καί διά τήν ένίσχυαιν τού Τα
μείου Συντάξεων ’Ηθοποιών—άπο ηοΰ καί ώς ηον 
παζακτλουμεν—έπί πλέον δέ, παρέχει αύτοΐς τό 
δικαίωμα τής έκπεσμένης εισόδου είς τάς αίθού- 
σας του.Άλλ’οί άχάριστοι άντιπρόσωποι τήςΈλληνι- 
κής θεατρικής Τέχνης, άντ’ εύγνωμοσύνη; ξεσπαθώ
νουν έναντίον τοΰ μεγάλου των εύεργέτου Κινηματο
γράφου, δστ·ς παρά τήν συστηματικήν άντίδρασιν 
πού συναντώ έν τή έξελίξει του, ύπεσκέλισε πρό πολ- 
λού τήν Ελληνικήν Σκηνήν, συντελεσάσης εις τούτο 
καί τή; μεγίστης της καταπτώσεως.

’Ίρις Σκαραβαίου
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Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

Κτνηματογραψεκός ΆΛτίιρ

‘H μεγάλη παραγωγή τοΰ Σεσϊλ Ντε Μίλλ.— Έπρόκεί'Ο νά «γνρισ#?/» ό Κατακλυσμός, άλλα 
επρόλαβε άλλος. Ή γυναίκα σεναριογράφος.— Αναπαραστάσεις τοϋ Ναού τοΰ Σολομωντος, τον Α

νακτόρου τοΰ Ήρώάου και τοϋ Πραιτωρίου τοϋ Ποντίου Πιλάτου.—Πως έκινηματο γραφήΰη ό σει
σμός.— Έδαπανήΰησαν 57 εκατομμύρια άολλάρια.—Ό θρησκευτικός ζήλος των τ)θοποιών.— Ή συγ- 
Χίνησις τών κομπάρσων μετά την σταύρωσιν.

Η >.ωή καί τά πάθη τοΰ Ίησοΰ Χριστού είναι 
θέμα τόσον μεγαλειώδες, ώστε εΐλκυσε πολύ συχνά 
τους σκηνοθέτας των κινηματογράφων εις δλον τόν 
κόσμον.

. Πρώτη σχετική ταινία ποΰ κατεσκευάσθη ήτον 1 
ή Ιταλική «Χριστός», τήν οποίαν είδαμεν προ έτών! 
εις τάς ’Αθήνας.

Δευτέρα ταινία ή to ή Γερμανική «I. Ν. Β. I.», j 
δηλαδή «Ίησοΰς Ναζωραίος, Βασιλεύς των Ίου· 
οαίων». Τώρα ήλθεν ή σειρά καί των 'Αμερικανών! 
νά κινηματογραφήσουν τήν ζωήν καί τά πάθη τοΰ 
Θεανθρώπου.

Τό έργον αύτό άνέλαβε νά φέρη εις πέρα; ό έ- 
κλεκτός ’Αμερικανός σκηνοθέτης ΣεσΙλ ντέ Μίλλ,διά 
λογαριασμόν τής κινηματογραφικής Εταιρείας 
Έρκα-Προδίσκο.

'Η ιστορία τής Νέα; ταιΠας είναι περιεργοτάτη. 
Ό Σεσϊλ δέ Μίλλ έσκέπτετο κατ’ άρχάς να κάμη 
ταινίαν τόν Κατακλυσμόν, μέ τόν Νώε καί τήν Κι
βωτόν του. ’Επειδή δμως ταυτοχρόνους άνήγγειλεν 
δτι θά είργάζετο έπί τοΰ ίδιου θέματος μία άλλη 
έταιρεΓα—ας έτοιμασθοΰμε λοιπόν τά ίδωμεν καί 
τόν Κατακλυσμόν εις τόν κινηματογράφον—ό ΣεσΙλ 
ντέ Μίλλ έγκατέλειψε τό σχέδιόν του καί έπήρε τήν 
άπόφατιν νά κινηματογράφηση τήν ζωήν τοΰ Χρί
στου.

Εις τό έργον του, τό δποΐον έτελείωσεν ήδη, 
έδόθη δ τίτλος «Ό βασιλεύς των βασιλέων», κατε- 
βλήθη δέ κάθε προσπάθεια διά νά έξασφαλισθή δσον 
τό δυνατόν μεγαλυτέρα έπιτυχία.

’Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι δτι τό σενάριο 
τοΰ έργου αύτοΰ άνειέθη εις μίαν γυναίκα, τήν μις 
Τζέννυ Μάκφερσων. Ή συγγραφεύς δμως έζήτησεν 
άμέσω; καί έπέτυχε τήν βοήθειαν τριών άνδρών, τών 
Ντένιζον Κλάϊφτ, Κλάϊφορδ Χόβερδ καί. Τζάκ 
Τζουνικμέϊγερ.
Τεοάότεαι άναπαραότάιίεις

’Ιδιαιτέρα φροντίς έλήφθη, φυσικά, διά τά σκη
νικά. Εις τό τεράστιον στούνιιο τής Εταιρείας έγι
ναν πολλαί* τελειόταται αναπαραστάσεις κτιρίων καί 
τοποθεσιών τής έποχής τοΰ Χριστοΰ. Μεταξύ τών 
άλλων άναπαρεστάθησαν τό Άνάκτορον τοΰ Ήρώ- 
δου, δ ναός τοΰ Σολομώντος μέ τάς 296 στήλας του 
καί τό πραιτώριον τοΰ Ποντίου Πιλάτου, είς τό 
όποιον έδικάσθη δ Χριστός.

Τό σκηνικόν τοΰ Πραιτωρίου καιεσκευάσθη άπο 
ύψηλοτάτας στήλας Κορινθιακού ρυθμοΰ, έκ μαρμά 
ρου, μέ βαρυιάτας θύρας έκ χαλκοΰ. Εις τό έσωτε- 
ρικόν του εύρίσκεται δ θρόνος τοΰ Πιλάτου, όπισθεν

τοΰ δποίου ύψοΰται ένας τεράσιιος Ρωμαϊκός ’Αετός.
Ό σκηνοθέτης Σεσϊλ ντέ Μίλλ έπέτυχε μέ τόν 

«Βασιλέα τών βασιλέων» έν μέγα σκηνικόν κατόρ
θωμα, άναπαραστήσας κατά τρόπον τελειότατο* τόν 
σεισμόν, δ όποιος έγινεν αμέσως μετά τήν σταύρωσιν 
τοΰ Χριστοΰ.

Διά νά έπιτύχη τόν σεισμόν αυτόν μέ δλα; του 
τάς λεπτομέρειας, ρήγματα τής γής κτλ., κατεσκεύα- 
σε δύο τεραστίας εξέδρας τάς δποίας ήνωσε τήν μίαν 
παρά τό πλευρόν τής άλλης. Αί έξέδραι αύιαί έσκε- 
πάσθησαν άπο χώμα, πέτρες, καί δένδρα καί έτσι 
έγινεν ό λόφος τοΰ Γολγοθά, είς τόν δποΐον παρί- 
σταντο οί ’Ιουδαίοι, παρακολουθοΰντες τήν σταύ- 
ρωσιν.

"Ο.αν ήλθεν ή ώρα τοΰ σεισμού, οί δύο έξώσται 
έχωρίσθησαν άποτόμως. ’Εγινε τότε φυσικόν ρήγμα 
είς τό συσσοιρευθέν χώμα καί είς τό ρήγμα αύ'ό κα- 
τεκρημνίσθησαν—είς έλάχιστον βάθος, φυσικά—άνα- 
μίξ άνθρωποι καί δένδρα.
Πώς άνεπαοεότάΟιι ό κήπος τής ΓεόΟημανή

Τό σκηνικόν, τό όποιον ήτο πολύ δΰσκολον νά 
καταριισθή, ήτο; ό κήπος τής Γεθσημανή, δ όποιος 
ήτον έν τούτοις απαραίτητος, λόγφ τής έκεΐ ήθικής 
αγωνίας τοΰ Ίησοΰ, προσευχομένου καθ’ ήν ώραν 
έκοιμώντο οί μαθηταί του, καί τής προδοσ'ας 
τοΰ ’Ιούδα.

Δέν ήτο δυνατόν νά γίνη σκέψις ούτε έπιτοπίου 
καν μεταβάσεως τοΰ θιάσου. “Οχι διότι τά έξοδα 
τοΰ ταξειδιοΰ άπο Καλλιφορνίας εις Παλαιστίνην 
μετ’ επιστροφής ήσαν τεράστια άλλά διότι ό ζήλος 
τών καλογήρων τής ’Ιερουσαλήμ μετέβαλε τήν άλ
λοτε βραχώδη περιοχήν τοΰ ’Όρους τών Έλαιών 
εις πεδιάδα δλανθισμένην.

Πσρέστη λοιπόν άνάγκη άναπαραστάσεως καί 
τοΰ ’Όρους τών Έλαιών εις τό στούντιο τής «Έρκα 
Προδίσκο», γεγονός τό δποΐον κατωρθώθη χάρις εις 
άρχαιοτάτας χαλκογραφίας, χρονολογουμένας άπό 
τή; έποχής τών Σταυροφοριών, δπότε τό δρος αύτό 
ήτο σχεδόν άνέπαφον.

"Οπως βεβαιώνεται—όρκον, φυσικά, δέν παίρνο- 
μεν ημείς—διά τήν κατασκευήν τής ταινίας «'Ο βα
σιλεύς τών βασιλέων» έδαπανήθησαν 57 εκατομμύ
ρια δολλάρια, δηλαδή 4 1)2 δικά μα; δισεκατομμύ
ρια, τό άνώτατον, έννοεΐται ποσόν έξ όσων δ'ετέθη· 
σαν έως τώρα διά κινηματογραφικήν ταινίαν.
‘Ο Οριιόκειττικός ζήλος τών ίιίοποιών

Οί ένδιαφερόμενοι βεβαιώνουν δτι το έργον«έγυ· 
ρίσθη» μέ θρησκευτικόν ενθουσιασμόν. Οί ίδιοι οί 

1 ηθοποιοί—καί είνε γνωστόν δτι οί ’Αμερικανοί ήθο-

ποιοι δέν έννοοΰν νά άφήσουν εύκαιρίαν διά νά κά
μουν τήν ρεκλάμαν των—κατελήφθηταν άπό τόσον 
ειλικρινή ταπεινοφροσύνην, ώστε έπρότειναν νά μήν 
άναφερθή είς τήν άρχήν τής ταινίας κανενδς τό 
όνομα, διά νά μή διακοπή διόλου δ σοβαρός ρυθ
μός τού έργου.

Τρεις χιλιάδες κομπάρσοι έλαβαν μέρος εις τάς 
σκηνάς έκείνας, είς τάς δποίας άπητεΐτο ή παρου 
σία πολλοΰ πλήθους. "Όπως άνεκοίνωσε δέ δ 
Σεοίλ ντέ Μίλλ, ήτο συγκινητικωτάτη ή στιγμή τοΰ 
γυρίσματος τοΰ Μαρτυρίου, τό όποιον έγινε τήν ήμέ- 
ραν τών παρελθόντων Χριστουγέννων.

Ήτον ή έποχή τών βροχών εις τήν Καλιφορ- 
νίαν. Παρ’ δλην τήν θερμότητα ποΰ διέχυναν οί 
προβολείς, τό στούντιο ή ο τόσον ψυχρόν καί τόσον 
ύγρόν, ώστε πενήντα μηχαναί θερμοΰ άέρος έλεί- 
τούργουν έπί ώρας διά νά τό θερμάνουν. Μολονότι δέ 
καλλιτέχναι καί κομπάρσοι ήσαν κατακουρασμένοι 
άπό τήν εργασίαν τώ' προηγουμένων ημερών, είργά- 
σθησαν καί έκείνην τήν ήμ'ρχν μέ μεγά^ον ζήλον.

"Οταν «έγυρίσθη»ή Σταύρωσις καίοί καλλιτέχναι 
ήσαν δλοι συγκεντρωμένοι γύρω άπο τόν σταυρόν, 
δ σκηνοθέτης έδωκε τό σύνθημα τής άναπαύσεως. 
Τό μέγα άρμόνιον, τό όποιον έχρησιμοπιιήθη διά 
νά έξάπτεται ή φαντασία τών καλλιτεχνών κατά 
τήν ώραν τοΰ «γυρ'σματος» έσιώπησεν. Ό Σεσϊλ δέ 
Μίλλ είπεν έκείνην τήν στιγμή είς τούς ηθοποιού; 
καί τού; κομπάρσους :

— Κάμετε τώρα δ,τι θέλετε. Γελάστε, τραγου
δήστε, παίξετε 1

Είχαν δμως τόσον πολύ έπηρεασθή άπό τό μέγα 
δράμα καί οί κομπάρσοι άκόμη, ώστε—αύτό δέν τό 
λέγομεν ήμεΐς, άλλά δ σκηνοθέτης—οί μισοί έγο· 
νάτισαν καί προσηυχήθησαν, δλοι δέ μοζύ ήρχισαν 
νά ψάλλουν μίαν θρησκευτικήν ψαλμωδία». 'Εκα

Πόλεις u&Ja διό <5τονντιο· Ένα μέρος μιας πόλεως κατασκευασθείσης 
είς τα εν ' Νιουμπάμπελσμπεργκ στούντιο τής γερμανικής εταιρίας V F. A.

τοντάδες άνδρες καί γυναίκες έκλαιαν, σάν νά είχαν 
παραστή άληθινά είς τήν σταύρωσιν τοΰ Χριστοΰ.

— Ή στιγμή έκείνη, καταλήγει ό Αμερικανός 
σκηνοθέτης, ήτον ή συγκινητικωτέρα άπό δσας άντί- 
κρυσα καθ’ δλον μου τό στάδιον I
Μία μοιραία όΰμπτωόις

“Αλλο χαρακτηριστικόν έπεισόδιον, σχετικόν μέ 
τό έπεισόδιον αύτό, ή ;ο καί τό εξής :

Τήν ήμέραν πού «έγυρίζετο» ή περίφημος σκηνή 
τής έκδιώξεως υπό τοΰ Χριστού τών άργυραμοιβών, 
οί όποιοι είχαν μεταβάλει τόν οίκον τοΰ ΘεοΟ είς 
οίκον έμπορίου, έπεσκέφθη τό στούν'ιο μία όμάς 
βιομηχάνων καί τραπεζιτών τής Καλλιφορνίας. 
Κάποιος τότε, είς τόν όποιον έκαμεν έντύπωσιν ή 
σύμπτωσις αύτή, είπεν είς τόν σκηνοθέτην :

— 'Ο Χριστός έδιωξε τούς χρημα’οκαπήλους 
άπο τόν ναόν, σείς δμως τούς δέχεσθε είς τό 
στούντιό σας!

Τά λόγια αύιά ένέπνευσαν είς τον ντέ Μίλλ τήν 
ιδέαν νά παρακαλέση αύθεντικούς Ίσραηλίτας τρα· 
πεζίτας, εύρισκομενους μεταξύ τοΰ ανωτέρω όμίϊ.ου, 
νά άναλάβουν τόν ρόλον τών άργυραμ'ΐβών. Αύτοί 
έδέχθησαν εύχαρίστως κ’ έτσι ή σκηνή τής έκδιώ
ξεως έπαίχθη σχεδόν έκ τοΰ φυσικοΰ.
Τί λέγει ό κατατίκεναότΐις

’Ενδιαφέρον θά είναι, βέβαια, νά γνωσθή ποιαν 
άντίληψιν έχει έπί τής νέας ταινίας δ κατασκευα
στής της.

'Ο κ. ντέ Μίλλ, έρωτηθείς δι’ αύτό τό. ζήτημα, 
είπε τά έξής :

— Δέν ήθελα νά δείξω τον Χριστόν ώς άφθαστον 
θεότητα. Δέν ήθέλησα νά τόν παρουσιάσω μέ φωτο
στέφανον είς τήν κεφαλήν. Έπροτίμησα νά τόν πα 

ρουσιάσω^ώς "Ανθρωπον...
»’Ανέλαβα τό έργον αύ:δ 

μέ ταπεινοφροσύνην, διόιι 
άντελαμβανόμη |άπό τήν πρώ- 
την στιγμήν πόσον μεγάλαί 
δυσκολίας θά συνήντων.

»Τώρα δμως ποΰ τό έτε- 
λείωσα καί θεωρώ τόν «Βα
σιλέα τ'ν βασιλέων» ώς τό 
σπουδαιό-.ερ ν έργον άπό δσα 
έπραγματοποίησα έως τ ήρα, 
θά έχω τήν εύχαρίστησιν δτι 
θ’ άφήσω δτισω μίαν άλη- 
θινήν κατά τό δυ α όν εικόνα 
’Εκείνου, δ όποιος είχε τήν 
ώραιοτέοαν, τήν πλέον έπαι- 
νετήν καί τήν περισσότερον 
δραματικήν ιστορίαν τής ζω 
ής έ ός Μεγάλου ’Εμπνευ
σμένου».



Κινηματογραφικός Άότν.ρ Riviiuii τογραφικός Άότΐιρ

ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙ©

Ό «Κ. Α.» είναι άληθώς ευτυχής διότι τοϋ δίδεται ή 
ευκαιρία νά δμιλήση σήμερον διά μίαν Έλληνίδα καλλι- 
τεχνιδα τοΰ κινηματογράφου. Γιά μιά καλλιτέχνιδα ποΰ 
δέν έχρείοθη «Άστήρ» άπό τούς ενθουσιώδεις συμπολί- 
τας μας θαυμαστά; τη:, άλλ’ έπεβλήθη μέ τήν άξίαν 
της μα ράν άπό τήν γεννέτειραν, καταλαβοΰσα μίαν επί
ζηλον θέσιν είς τόν κινηματογραφικόν γαλαξίαν τοΰ Λος 
Άνζελες, όπου άνεγνωρίοθη ώς ή αυριανή ελληνική κι
νηματογραφική δόξα. Ή ομογενής αυτή καλλιτεχνις 
ονομάζεται Ελένη Άρίστη. Κατάγεται έξ ’Αθηνών κιί 
έιπούδεσεν είς τό Πανεπιστήμιον τοΰ Σικάγου. Μία εΰ 
τυχής σΰμπτωσις τήν έφερεν αντιμέτωπαν τοϋ κ. Στέρν 
τής «Ούνίβερσαλ» δστις διέβλεψεν έν τφ προσώπφ της 
τήν μέ/λουσαν βεντέτ χρη-ιμοποιήσας αμέσως αυτήν είς 
τινας δευτερεύοντας ρόλους, όταν πρό έτους ή τύχη 
έφερε τά βήματά της μέχρι τοϋ Λός Άνζελες.

‘Η Δίς‘Ελένη ’Αρίστη φέρεται είς τόν ’Αμερικανικόν 
τόπον ώς εκπρόσωπος τή; Ελληνικής κλασσικής καλλο
νής. Αί, φωτογραφίαι της τό έπιβεβαιοϋν, ένώ ταυτοχρό- 
νως, δείχνουν ότι ομοιάζει είς τήν Σουζϋ Βερνόν τής 
οποίας έχει τήν μεγάλην φινέτσα, άλλά κατατομήν τελει- 
οτέραν αυτής.

‘Ως είπομεν καί άνωτέρω, αί εμφανίσεις τής Δι; ’Αρί
στη περ^ερίσθησαν είς δευτερεύοντας ρόλους μέχρι 
τοΰδε. ΊΙδη,τά προσεχή προγράμματα τής «Οΰιίβερ- 
σαλ» μέ τήν όποιαν συνήψε συμβόλαιον μακρσς διάρ
κειας ύπό εόνιΐκωτάτους όρους, άναγγέλουν τήν έμφά- 
νισιν αύτής είς σημανιικωτέρους ρόλους άπό εκείνους 
ποΰ μέχρις οορας ΰπεκρίθη- 'Εως δ.ου λάβωμεν αύθεν- 
τικωτέρας πληροφορίας έκ Λός Άνιζελες άναφορικώς 
μέ τον ανατέλονια ελληνικόν αστέρα, άναφέρομεν χρο· 
ν ογραφικώς τήν εύχάρισαον αυτήν εϊδησιν, μέ δικαιόλο 
γημένην ΰπιρηφάνειαν, ευχόμενοι όπως τά γεγονότα επι
βεβαιώσουν τάς προβλέψεις μας.

Έπί τή εύκαιρίφ δέον νά σημειωθή ότι ή Δίς Άρίστη 
είναι η δευτέρα‘Ελληνίς ποΰ ύπερέβη άποτελεσματικώς 
τό κατώφλι τοΰ Αμερικανικού στούντιο. Ή πρώτη είναι 
ή Ειρήνη Βορδώνη, μία Έλληνίς καλλιιέχνις τοΰ θεά
τρου τών σκιών απολαυουσο. τής λσμπροτέρας φήμης. 
ΔΓ αυτήν θά γράψωμεν έπίσ. .· άναλυτικώτερον, άλλοτε, 
άρκούμενοι έπί τοΰ παρόντος ν' άναφέρωμεν—ώς έχωμεν 
ΰποχρέωοιν—τήν προτεραιότητά της, τονίζοντες ταυτο- 
χροιως ο.ι η Δίς Ειρήνη Βορδώνη είναι ή πρώτη Έλλη- 
νίς καλλιτεχνις ποΰ άνεδείχθη είς τήν άλλοδαπήν καί 
δέν ήλλαξε τό όνομά της.

Αύ,τό τήν τιμά καί ταΰτοχρόνως μάς προξενεί μεγί- 
στην έντύπωσιν, πρός τιμήν τής Δος Βορδώνη, πάντοτε. 
Τή; εύχόμεθα επιτυχίαν, εΰελπιστούντες δτι θά λάβω
μεν τήν ικανοποιητικήν εΰχαοίστησιν νά άναγνωρΐσωμεν 
άπό τής στήλης ταύτης τήν άξίαν της-

Τόσον ή _ σταδιοδρομία τός Ειρήνης Βορδώνη, δσον 
καί έκιί η τής Δος ‘Ελένης ’Αρίστη ενδιαφέρει τόν «Κι
νηματογραφικόν Αστέρα» ’ τις λογίζει τάς προσπά
θειας άμφοτέρων ώς άντικείμενον δεδικαιολογημένης 
’Εθνικής υπερηφάνειας. ’Ίρις Σκαραβαίον

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
-Αιπ. Λίαρπ. γ^ρα/ιαι,).Έλήφθησαν, εύχαριστοΰμεν.
ϋάγνειον (Άγρίνιον). ’Επιταγή καθυστερεί είσέτι, 

παρακαλοΰμεν φροντίσατε νά σταλή.
Χαλκιδην(Σέρραι). Έλήφθη, σάς εΰχαριστοΰμεν.
Σωφρονιάδην (Μυτιλήνην). Αί άποστολαί τών φύλ

λων γίνονται τακτικά καί άποροΰμεν πώς δέν λαμβά
νετε. Σείς μάς άφίσατε χωρίς άνταποκρίσεις άπό 20 
ημερών. Άπόδειξις δέν υπήρχε έν τή επιστολή. ’Επειδή 
οΰδεμία έξαίρεσις γίνεται, άπό σήμερον διεκόπη ή άπ< - 
στολή τοϋ φύλλου. Άν θέλετε ειδοποιήσατε τον. Παρα- 
καλοΰμεν νά έχωμεν τακτικά; ανταποκρίσεις. Ό κ. Άνα- 
τασιάδης γιατί δέν εγγράφετε;

W Iff

$ ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ ί:
01_____ _ ,___ ___     φ

— Διάναν Άγγελίδου (Φάληρον).— Ή διεύθυνσις τής 
Πόλα Νέγκρι είναι Beverly Hills—California — U.S.A.

—X. Π. Βουτσιναν ( Αργοστόλιον).— Είς τόν «Σκακι- 
στήν» πρωτηγωνίστησαν ή Έδίθ Ζάν,ό Κάρολος Ντυλέν, 
καί ό Πέτρος Μπλανσάρ. ‘Η σκηνοθεσία όφείλετο εΐς 
ιόν Ραϊμόν Μπερνάρ. Δυστυχώς άδυνατώ νά σά; εϊπω 
πόσον άμοίβεται β Γιάννιγκ ■ διότι άπλούστατα δέν τό 
γνωρίζω. Άν αύιή ή πληροφορία σάς είναι άπαραίτητος 
γράψατε είς τόν κ Κάρολον Γκάρτνερ τοΰ Γραφείου Τύ
που τής Παραμάουντ έν Νέα ‘Υορκη Fifty Ave, καί έ- 
ρωτήσα τέ τον σχετιιώς.

— Γαρέταν Γκάρμπο (Ένταΰ&α). — Τήν έκλεκτήν 
κσλλινέχιιδα θά ίδήτε κατά πάσαν πιθανότητα είς τήν 
«Άννα Καρρενίν» τοΰ Τολστόϊ, άποτελοΰσαν ένα άπό 
τούς μεγαλειτέρους της θριάμβ.υς. Είς τό Άμβοϋργον 
έπαίχθη έπί τέσσαρας συνεχείς μήνας. Ό Ροδόλφος Κλέ- 
ϊν Ρόγγε είναι πράγματι μεγάλος καλλιτέχνη:. Δέν χω- 
ρ.ϊ σύγκρισις μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ Κράουσ. Τά καλλι
τεχνικά των είδη άλλως τε είναι τελείως διαφορετικά.

SENAI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Λαμβάνομεν καί δημοαιεύομεν τήν κατωτέρω επιστολήν. :

Έν Λάρνακι τή 16 Νοεμβρίου 1928 
Άξιότιιιον ΔιενΟννάτν

«Κτνητιατογραδικον Άοτέοος»
Φιλί κύριε Διευ&υντά,

Εΰχαρισ ώ τόνάγαπητόν «Κιν. Αστέρα» ιός καί τόν 
συνεργάτην του κ. «Ro—Ma» ποΰ είχον τήν ευγένειαν 
ν’ άναφέρουν καί τό ταπεινό μου όνομα μεταξύ τών 
πραγματικών συντε ε ττών τής Προόδου τοΰ Κινηματο
γράφου έν Έλλάδι.

Άς μοΰ έπιτραπή ν' άποκρούσω τήν τιμήν ποΰ μοϋ 
γίνεται καί ν' άναφ ρω, πώ; έγώ δέν έπραξα τίποτε πε
ρισσότερον άπ’ ότι μοϋ επέβαλλε τό καθήκον ώς Διευ- 
θυντοΰ μιάς μεγάλης κινηματογραφικής έπιχειρήσεα-ς. 
Εκείνος ποΰ αξίζει πράγματι τά έξυμνηθή άντ’ έμοΰ 
είνε δ κ. Γ. Βακογιάνιης, ό καί Πρόεδρος τής «ΣΙΝΕ 
ΟΡΙΑΝ» τής μεγάλη; κινηματογροφ.κή; αύτής όργαιώ- 
σεως ή όποία τιμά σήμερον τήν Ελλάδα καί άπό τήν 
οποίαν πολλά είνε τά άμεσα καί έμμεσα ωφελήματα τών 
μεγάλων ή μικρών κτινωνιών, είς τάς οποίας έχει έγκα- 
τασταθή σήμερον Κινηματογράφος της, ώς καί παντός 
μέλους τής Κινηματογραφικής Οικογένειας.

Ούδεμία άμφιβολία υπάρχει ότι ό κ. Γ. Βακογιάννης, 
μέ τά έκαιομμύρια ποΰ δ έθεσε στήν μεγάλην αυτήν 
Εταιρίαν καί μέ τήν πάντοτε γενναιόψυχον δράσίν του, 
τυγχάνει άξιο; ευγνωμοσύνης καί έκ μέρους όλων εκεί
νων τού; οποίους άμέσως ή έμμέσος ύπεστήριξε καί άνέ- 
δειξε, άλλά καί έκ μέρους, τό λέγω χωρίς δισταγμό, ολο
κλήρου τοΰ Κινηματογραφικού κόσμου.

Όσον άφορά τήν μικρόν μομφήν ποΰ μοΰ επιρρίπτει 
ό άγαπητός κ. «Ro— Ma» «...δτι άδιαφερών πάντοτε διά 
τάς μεγάλα; έκάστοτε ζημίας έπεδιωκα καί τό κατόρ
θωνα συχνά, νά άποκτήση καί τό χωριό άκόμη τόν κι
νηματογράφον του...» άς μοΰ έπιτραπή ν’ άπαντήσω πώς 
τοΰτο είνε ζήτημα άντιλήψεως περί τοϋ τρόπου τή; ερ
γασίας. Νομίζω πώ; δέν δύναται νά θεωρηθή ζημία τό 
ρίξιμο τοΰ σπόρου μέσα στό χωράφι τοΰ γεωργού.

Χωρίς μικρά; προσωρινά; θυσίας δέν θά μπορέση 
ποτέ δ ίδιος ό γεωργός νά δρέψη «καρπού; εκατοντα
πλάσιους» άπό τό χωράφι εκείνο.

Ζημίαι, άλλοθεν δύνανται νά προκύψωσι καί όχι άπό 
μίαν προσπάθειαν δημιουργίας κινηματογράφων.

Έπ’ εΰκαιρίφ συμφωνών πληρέστατα μέ τό ότι ό 
«Κινημ. Άστήρ» προσέφερε πάρα πολλά είς τήν πρόο» 
δον τοΰ κινηματογράφου έν Έλλάδι, εύχομαι είς τόν 
άγαπητόν «Κινημ. Αστέρα» νά δή τήν Ελλάδα μέ 500 
Κινηματογράφους. Διατελώ φιλικώτατα

Ν. ΦΩΚΑΣ

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΥ»

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Ποωναγωνιότοχν ό Ρόνα9.δ Κόλιιαν καϊ ή Κώατενς Τάλααιτζ

Ή ‘Ελένη Βέριγκεν (Κόνατενς Τάλμαιτζ) άπδ | Ροβίρτον πολύ στενά, κατά κακήν δέ τύχην ετυχε 
πολλού χρόνου έχει βαρεθή τήν μονότονη ζωή τοΰ ι καί αύτός νά έρωτευθή έμμανώς τήν ψευτοβίτε, 

αναγκάζεται'] δέ Jvi προτείνη] είς τδν φίλον του νά 
ζηιήση τήν χείρα 
τής Βέτε, δ Ζιζέφ 
δμως δ όποιος έξα- 
κολουθεΐ νά άγαπά 
τρελλά τήν χορεύτρι
αν, συνέρχεται έγ- 
καίρως καί αναγκά
ζεται νά τής δμολο- 
γήση δτι δέν μπορεί 
νά προχωρήση πε
ρισσότερον,διότι παρ’ 
δλας τάς οικογένεια· 
κάς δυσαρέσκειας έ- 
ξακολουθεΐ νά αγα
πά κατά βάθος τήν 
γυναΐκά του καί δέν 
θέλει νά διαπράξη 
άτιμίαν είς βάρος 
της.

Τοιουτοτρόπως ή 
γυναΐκά του έχει μιάν εύκαιρίχν νά βεβαι
ωθώ πραγματικώς : διά τδν έρωτα τοΰ άνδρός 
της καί άκριβώς είς τήν κρίσιμον στιγμήν πα
ρουσιάζεται ή πραγματική χορεύτρια αδελφή της, 
δπότε δ Ζοζέφ έννοεΐ τδ λάθος είς τδ όποιον περιέ
πεσε καί τδ όποιον έν πάση περιπτώσει έβγήκε σέ 

| καλδ διότι τοΰ έδόθη μία εύκαιρία νά συμφιλιωθή 
Ό Ζοζέφ συνεδέετο έν τούτοις μέ τδν φίλον του ! μέ τήν γυναΐκά τ:υ :

Ή ‘Ελένη Βέριγκεν (Κόνστενς Τάλμαιτζ) άπδ | Ροβίρτον
,ωήτοΰι 

σπητίοΰ της, συχνά τχρχσσομένην κα*. ΰπδ οίκογε-1 
νειακάς έριδας κα’ 
άποφασίζει νά εγκα
τάλειψη τδν σύζυγόν 
της Ζοζέφ Βέριγκεν 
(Ι’όναλδ Κόλμαν) διά 
νά έπιστρίψη πίσω 
στήν μητέρα της.Είς 
τδν σταθμόν δμως 
τυχαίως ευρίσκει τήν 
άδελφή της άπδ τό 
Παρίσι, Λόλα, γ·ω- 
στήν ύπδ τδ δνομα 
τής Βετε Άρμανάκ 
ψευδώνυμον καλλιτε
χνικό (Κώστενς Τί- 
λμαιτζ) καί τής έκθέ 
τει τούς οικογενεια
κούς της περισπασ 
μούς. Τότε έρχεται 
εΐς τήν Λόλα μιά 
ιδέα νά πέραση τήν
άδελφήν της γιά τδν εαυτόν της τοιουτοτρόπως ώστε 
ύπδ τδ δνομα καί τά χαρακτηριστικά τής ’Αρμανάκ, 
ή Ελένη νά κατακτήση τήν καρδιά τοΰ συζυγου της. 
Φυσικά ό Ζοζέφ δέν αργεί νά πέση είς τά έρωτικά 
δίκτυα τής γυναικαδέλφης του δηλαδή τής ιδίας του 
γυναίκας,ή όποία προσποιείται θαυμασίως τάς έρω- 
τικάς διαχύσεις.

ί EWHNI1T0MS HE ΚΥΠΡΟ
ΛΕΜΕΣΟΣ (Τοΰ άνταποκριτοΰ μα;). —Ή Σινέ Όριάν 

άπ’ τις 30 — 9 τοΰ Νιόβρη πρόβαλε τά φ'λα ταΰτα : «Μα
τωμένος έρωτας» μέ τό γνωστό Κόνρατ, Ναγχβλ. Σηιιει- 
ωσ’ έπιτυχία σέ κ; τμοσυρροή. «Μπέν Άλή» (εΐχβ προ
βληθή περσυ) μέ τό Ραμόν Νοβάρρο, τό πρωταγωνισιή 
τοΰ «Μπέν Χούρ». Ή ταινία, βγαλμένη άτ' τά γνωστά 
ποιήματα «Ρουμπιγιάτ» τοΰ μεγάλου Πέρση ποιηιή Ό · 
μάρ Καγιάμ, ήιαν αναμφίβολα δέκα φορές μέτρια. 
«Δαυίδ καί Γολιάθ» (είχε προβληθή,πέρσυ) φιλμ Ιστο
ρικέ, βγαλμένο άπ’ τόν ομώνυμο θρύλο. Τό έργο πολύ 
παληό, χωρίς παίξιμο, μέ σκηνοθεσία πρωτόγονη, δέ 
ξεπερνά τό μέτριο. «Κυρία δέ θέλει παιδιο» μέ τη Μα
ρία Κόρντα, Οΰγγαρέζα καλλιτίχν,δα καί τό Γ.ρμανό ζέν 
Πρεμιέ Χάρρυ Λίτκε σκηνοθεσία Άλεξ. Κόρντα, Τό 
έργο είνε βγαλμένο άπό μυθιστόρημα τοΰ Κλεμά_ Βιο- 
τέλ. Σημείωνε έπιτυχία σέ κοσμοσυρροή,δέν άρεσε δμω;. 
«’Αθώα μά τίμια» κοινωνικό δρά ια' άπέτυχε. «Μία γυ
ναίκα μέσ’στήν έρημο» περιπετειώδες έργο, γιομάτο συ- 
νηθισμένους άμβρικανίσμούς, μέ πρωταγωνιστή τό Μίλ· 
τον Σίλς, «Έξη μέρες έρωτα» μέ πρωταγω άστρια την 

όμορφη Άμερικάνα Κόριννα Γκρίφφιθ. «’Αετός τών θα
λασσών» (είχε προβληθή πέρσυ) μέ πρωταγωνιστή τόν 
Μ λτον Σίλς.

Σύντομα ή «Σινέ Όριάν» θά προβάλη πολλά καλά 
φίλμ, άνάμεσα σ’ αύιά καί πολλά τής Παραμάουντ, τε
λευταίας παραγωγής 28, πού ώς γνωστό θ’ άντιπροσω- 
πευεται τώρα άπ’ τή «Σινέ Όριάν».

Στή Λευ ιωσία καί Λάρνακα ό κ. Παπαδόπουλος πρό
βαλε τά φίλμ αύτά : «'Απατεώνας εκατομμυριούχος» μέ 
πρωταγωνιστές τήν Κολλίν Μούρ,· γνωστή προπαντός 
άπό άπάχικους ρόλου:, καί τό Τζάκ Μουλώχ, μέτριον 
’Αμερικανό ζέν πρεμιέ. Σκηνοθεσία Άλφρεντ Σάντες. 
«Τιτάνες τών ωκεανών» ναυτική ταινία, ποΰ ή ΰπόθεσί 
τη; έκτυλίσσετα. στόν περασμένο αιώνα, γιομάτη άπιθα- 
νόιητες. Σημείωσ' έπιτυχία σέ κοσμοσυρροή. «Στή χώρα 
τών άνομων» μέ πρωταγωνιστή τόν Κέν Μεϋνάρ, μέτριο 
καλλιτέχνη. Τό φίλμ ντυμένο τό λαϊκό μαντύα, τόν αφό
ρητο, ήτανε απαίσιο. «’Ατρόμητο; καβαλλάρης» μέ τή 
Κά θλιν Κολίν, άνυπόφορη καλλιτέχνιδα, καί τόν .Κέν 
Μ ϋνάρ. Σ;ή ταινία πρωταγωνιστούσε...κ’ ένα σοφό άλο
γο, ό 1’αρζάν.

Σύντομα ό κ. Παπαδόπουλος θα παρουσιάση φίλμ 
τελευταίας παραγωγή: 2S. Κ- Κλ.



Ά&ήναι τή 2 Δεκεμβρίου 1928

Η ΕΒΛΟΜΑΣ ΤΟΥ ‘ ΔΕΟΝΤΟΣ,,

Ό ζ. ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΚΟΡΝΦΕΛΤ Γενικές ’Αντιπρόσωπος 

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ έν ‘Ελλάδι, άφίχθη τ·

/ζας θά δεχθη δέ ευχαρίστως τήν έπίσκε^ιν δλων τών Διευθυντών Κινη 

τογράφων τής 'Ελλάδος καί θ’ άπαντήση προσωπιζώς είς τάς έπιστο) 

έζείνων οί όποιοι δι οίονδήποτε "λόγον έκω/ύοντο νά τόν έπισκεφ^ 

είς τά νέα Γραφεία τής Εταιρείας, οδός Θε/ζιστοζλέους 15.

Αί ταινίαι τής νέας παραγωγής τής ώς άνω Εταιρείας εύρίσζοί 

ήδη ζαθ’ οδόν καί θά είναι έτοιμοι ποός έκγ/ετάλλευσιν έντός ολίγου. Ί 

όλης τής παγζοσ/ζίου παραγωγής ταινιών 1928—1929, ή· τελειότερα ι 

σο/3αρωτέρα είναι ή τής ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥ Ϊ Ν,.... σο/ίαρωτέραΙ 

τελειοτέρα άπό άπόθεως σκηνικών, πλούτου,ύποθέσεως, άστέρων, ώστε νάΐ 

,3ληθη τελείως είς τήν άγοράν έξασγαλίζουσα τελείαν έπιτυχίαν εις τούς κ1·'· 

τας της.

•λιον

ΙΙολλοί διέδωσαν οτι έγθάσααεν πολύ άργά είς τήν ‘Ελλάδα... 

άρψά παρά ποτέ ’ Είναι δέ αναμφισβήτητου ότι ζάθε Διευθυντή: ι < । I
Wi/j.az^pxt^ov όεν διστάση νά οίζονο^ιζήση ή^ζερο^αηνίας 

υ.σ,ζ ώζ: I

ττοοβολτ,ζ

<X>I2V1VI

ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝΑ, μέ τούς Τζών Ιζίλμπερτ και Γκρέτα Κάρμπο
* * ΓΕΛΑ ΠΑΛΙΑΤΣΕ, μέ τόν Λόν Ί σάνεη.

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ,μέ την Έλεάνορ Μπόρντμαν.
■ * * ©I ΚΟΖΑΚΟΙ μέ τούς Τζών Ιζίλμπερτ και Ρενέ Άντορέ.
t * Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ. ΑΛΛΑΧ, μέ τούς Ίβάν Πέτροβιτς και Άλ'ις Ίερρύ.

* Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΗΣ, μέ τόν Τζαϊκυ Κούγκαν.
* Ο ΑΝΔΡΑΣ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ, μέ τόν Τζών 

Τζίλμπερτ.
ΟΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ, μέ τήν Γκρέτα Κάρμπο και Λάρς Χάνσεν.
ΥΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΝ ΑΕΤΟΝ, μέ τόν γυιινασμένον σκύλλον 

<’ Αστραπή».
L ©I ΦΡΑΜΠΑΛΑΔΕΣ, μέ τόν Σύντνεϋ Τσάπλιν, αδελφόν τοϋ Σαρλώ· 
♦ ΤΟ ΡΟΜΑΝΤΖΟ, μέ τόν Ραϋμόν Νοβάρρο.
I* ♦ ΜΠΕΛΑΜΥ (τοϋ Μονπασσάν), μέ τόν Ραϋμόν Νοβάρρο.

Ο ΑΝΕΜΟΣ με τήν Λίλιαν Γκύς και Λάρς Χάνσεν.
Ι * ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ, μέ τόν Λόν Τσάνεη.

Ο ΒΛΑΚΑΣ (τοΰ ΔοστογιέφσκΓ) μέ τόν Λόν Τσάνεη
ΡΟΖ MAPI, ή γνωσιή Όπερέττα και

Ο ΑΣΣΟΣ ΤΩΝ ΙΠΠΕΩΝ
Ίΐμ Μακόϋ εις πολλά περιπετειώη έργα.

Έν τω μεταξύ ας μή λησμονώμεν καί τάς ταινίας τής περυσινής παραγωγής 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΡΕΛΑΣΙΣ με τούς Τζών Τζίλμπερτ και Ρενέ Άντορέ.
ΧΑΤΩΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑ μέ τούς Λάρς Χάνσεν και Λίλιαν Γκύς.
ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΚΙΝΕΖΟΥ μέ τούς Λόν Τσάνεη καί Ρενέ Άντορέ.
ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ μέ τούς Τζών Τζίλμπερτ και Μάϋ^Μουραίη.
ΔΩΔΕΚΑ ΜΙΛΛΙΑ ΜΑΚΡΑΝ μέ' τούς Τζών Τζίλμπερτ και Τζάν 

Κράουφορντ.
ΜΑΓΟΣ μέτούς Άλ'ις Τερρύ και Πώλ Ιουεζενέρ. 
εραςται μέ τούς Ραμόν Νοβάρρο και Άλ'ις Τερρύ.
ΝΥΦΙΚΟ ΚΡΕΒΒΑΤί μέ τούς Άντόνιο'Μορένο και Πολίνα Στάρκ.
ΚΟΛΑΣΙΣ ΣαΓΓΑΗΣ μέ τούς Λόν Τσάνεη καί Έλεάνορ Μπόρτμαν.
ΣΩΤΗΡ ΠΛΟΆΡΧΟΣ*' μέ τόν Λάρς Χάνσεν.

Kj ΑΝΝΥ ΛΩΡΡΗ μέ τήν Λίλ'αν Γκύς.
j Αγνωστος μέ τήν Πολίνα Φρέντερικ.

ΜΠΑρνΤΕΛηΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ μέ τόν
ι Τζών Τζίλμπερτ.

ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ μέ τήν Νόρμα Σηρ’ερ. 
βαλεντςά μέ τήν Μουραίη καί σειρά άλλων.

(Metro (ioldwyn^ayeiO 
I Pictures I



io Κινηματογραφικός Άότηρ Κινιιπιιτογραόικός Άότίιρ

j Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ : ■ ■
ΓΚΡΑΟΥΣΤΑΡΚ
Μήκος: .Μέτρα 3Γ20—πράξεις Ί

Προεβλήθη εις τό «’Αττικόν»

Μία διασιαύρωσις τραίνων γίνεται ο'φορμή γνωςιμίας 
δύο νέων, ένός πλουσίου Άμιρικανοΰ καί μιας πριγκη- 
πίσσης ταξειδευούσης ίνιόγκιιτο καί ή γνωριμία φυσικά 
αΰιή καταλήγει, μετά άπό περιπετείας είς γάμον. Τοΰτο 
δέν είναι καινούργιο καί παρ’ δλον ά-όμη δτι ή έΕέλιξις 
δέν βαδίζει καλά, πσρεισέρχονται δέ επεισόδια αφύσικα, 
έν τούτοις γενικώς τό φίλμ είναι ανεκτόν.

Ή σκηνοθεσία τοΰ Μπουχοβέτ-|κυ δπωσδήτοτε καλή 
καί ή Νόρμα Τάλματζ, ή όιτοία δέν επιτυγχάνει σπου- 
δαίαν δημιουργίαν, παίζει όμως μετρημένα καί έκφρα 
στικά δπως πάντα ώστε ιά κρατή καϊ πάλιν τό κυριώτε- 
τερον ενδιαφέρον τοΰ φίλμ. Είς τό πλειρόν της ό Ε 
Όμπριέν καλούτσ κοσ.

’Εδώ τό φίλμ ήρεσεν καί κέκτητσι φυσικά άξιοσημεί- 
ωτον έμπορικήν αξίαν.

Ro—Ma

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
(Μήκος: αέτοα 3Ι.:>8 —Πράξεις 7)

ΠροεϋλήΟη είς τό «Σαλόν Ίντεάλ»
Εύρισκόμεθα είς τας άρχάς τοΰ παρελθόντος αίώνος 

καί ή ΰίιόθεσις, ή οποία εξελίσσεται ενώπιον μας είναι 
έπηρεασμέιη άπό τήν λίαν συνήθη τότε ιδέαν έπιδρά- 
σεως τοΰ διαβόλου. Βλέπομεν δηλ. τήν ζωήν τοϋ ήρωϊ- 
τοΰ φοιτητοΰ τής Πράγας Μ.τάλντουϊν, όσης έπαιξε καί 
έχασεν. Λαμβάνει ανεξάντλητα χρήματα καί δ δει τήν 
σκιάν του.

’Αναμφισβήτητον λοιπόν ότι τό μοτίβο αύτό ήτο προ
σφιλέστατο άλλοτε καί τό έχομε ϊδφ καί έπί τής οθόνης 
συχνά ύπό τόν ένα ή τον άλλον τρόπον μέ τά ίδια δμως 
πάντοτε ποικίλματα, θύελλες, φτώχεια, έρωτα, χρήμα 
κ.λ.π. (άν ή μνήμη μου μάλιστα δέν μέ άπατά καί τό 
ίδιο έργο έχει κινηματογραφηθή έν Γερμανίφ πρό ετών 
μέ τόν Βέγκενερ).

Αύτά γενικώς διά τό είδος τής ύποθέσεως. Περισρι- 
ζόμενοι δε ήίη είς τό σενάρινν βλέποαεν ότι παρουσιάζει 
αρκετά σπουδαία προτερήματα. Κινεί συνεχώς τό ενδια
φέρον τοΰ θεατού καί τήν αγωνίαν, δίδει ευκαιρίαν είς 
τόν σκηνοθέτην νά μάς παρουσίαση κάτι άπό περασμέ 
νην έποχήν καί τέλος μάς αναπτύσσει ένα χαρακτήρα,ΐνα 
ρόλον, γραμμένον σχεδόν διά τόν Φάϊτ.

Καί πράγματι βλέπομεν τόν παλαιόν, άλησμόνητον 
Κόνρατ. Φάϊτ. Είναι ή εποχή ποΰ ό Γερμανός καλίιτέ- 
χνης, εύρίσκεται είς τό μεσουράνισμά του.

Καί ό φοιτητής τής Πράγας κρατεί πόντοι ε τό ύψος 
εις τό όποιον μάς έσυνείθισε μέ τούς «Σέλλεμπεργκ» ή 
τόν «Κώστια».

Ό Φάϊτ δίνε μονομερής, ό ρόλος δμως ποΰ τοΰ έδό· 
θη όπως^είπα καί άνωτέρω ήτο καταλληλότατος δΓ αύ
τόν καί έτοι τόν βλέπομεν νά μάς εύχοριστή τόσον. 
Παίζει μέ αφέλειαν καί φυσικότητα καί τό πρόσωπόν 
του δέν εξαντλείται είς πλούτον έντιπωτικών έκφράσεων.

‘Ο Βέρνερ Κράους οπωσδήποτε ικανοποιητικός αν 
καί έκάστοτε δπως συνήθως ύπερβολικός. ‘Η ‘Αγνή Έ- 
στερχάζη έχει μερικές στιγμτς καλούτσικες, ή δέ Έλίζα 
Λαπόρτα φο]νεται καθαρά δτι είνε άρχαρία. Πάντως 
είνε φυσικόν νά έπισκιάζονται όλοι πρό τοΰ Φάϊτ.

'Αν καί έπεξετάθημεν πολύ δέν επιτρέπεται νά λη- 
σμονήσωμεν τόν Χένρικ Γκάλεν, τόν σκηνοθέτην, όστις 
μέ καλόν φωτογράφον καί αρχιτέκτονα κατόρθωσε νά 

μάς παρουσίαση τοσο επιμελώς τό έργον. Αί περισσότε
ροι σκηιαί δείχνουν τήν ώμορφην συνεργασίαν καί τό 
λεπτό γούστο.καί ιών τριών καί ύπάρχουν εικόνες άπό 
τας αληθώς έντυπωτικας. Ώς κορύφωμα θά έπρεπε νά 

I άναφεράή ή καταδ ωξις τοΰ Μπάλντουϊν ύπό τής σκιάς 
του, ή οποία καί ώς τρικ είνε αξιέπαινος.

Γεν 'ώς πρόκειται περί ένός πραγματικώς καλού 
φίλμ,. όποιον κατ’ ευτυχή σύμττωσιν, συιδυάζιι ίσα- 
ξίαν έμπορικόι >,τα. Καθ’ έκάστην άλλωστε τό «Ίντεάλ» 
ήτο ύτερπλήρ. . Ro—ma

Η ΖΩΝΤΟΧΗΡΑ
(Μήκος Μέτρα 2830—Πράξτις 7)

Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»
Πρόκειται π·ρί μιάς οίσδημοτικής κωμεντί ή όποια 

είς τάς τελευταίας της πράξεις έγ/ίζει τά δρια τή; φάρ
σας. ‘Η πλοκή της άρκετά έξυπνη έιισχύεται άπό φαι
δράς περίπλοκός ποΰ τήν καθιστούν πλέον ένδιαφέ- 
ρουσαν.

‘Η υπόκρισις περιλαμβάνει δύο θηλυκούς αστέρας 
πρώτου μεγέθους, ήτοι τήν Μαίντυ Κρίστιαν καί τήν 
Μαρσέλλα Άλμπάνι. Άμγότεραι παίζουν κυλά, πρό 
πάντων ή πρώτη.

Η Αλμπάνι εκράτησεν ικανοποιητικά τόν κάπως 
άχάριστον ρόλον της. Είχε πολλάς στιγμτς μεγάλης εκ
φραστικότατος βοηθούσης δέ καί τής καλλονής της κα
τέστησε τον ρόλον της συμπαθή, παρ’ δλον δτι έπρόκειτο 
περί ρολού ζηλότυπου συζύγου. Πάντωσ, ή δημιουργία 
της αύτη, χρονολογούμενη άπό τοΰ 1926, υστερεί κάπως 
τών μεταγενετ έρων της εις αρκετός τών οποίων θά 
έχωμεν τήν τ ,ν νά τήν ίδοΰμε προσεχώς.

Άπό τούς ιταγωνιστάς ό Ρ,λλα καλός. *0 Μπροΰνο 
Κάστνερ έπίι ικανοποιητικός, συχνά δμως κάποια θε- 
ατρικότη; διέ. ε τάς κινήσεις του.

Η σκηνοθεσία πολύ καλά μανταρισμένη, καί ή φω
τογραφία επιτυχής, περιλαμβάνει ωραίας εικόνας καί βύ 
πανοραμΐκ τής ’Ολλανδικής λουτροπόλεως Σεβενίγκεν, 
δπου εκτυλίσσεται ικανόν μέρος τής ύποθέσεως.

Έν συμπεράσματ',ή«Ζωντοχήρα», άνιιπροσωπεύει ένα 
φίλμ καλόν είς τό είδος τον, σημειώσαν μεγάλην επιτυ
χίαν, πιθανώς όφειλομένην άρκετά καί είς τά ονόματα 
τών δημοφιλών πρωταγωνιστριών Μαρσέλλας Άλμπάνι 
καί Μαίντυ Κρίστιαν.

Ίρις Σκαραβαίον

ΕΠΙ Τ ΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΟ Σ
(Μήκος: ιιέτρα 3180-Πράξεις 8)

Προεβλήθη είς τό «Σαλόν Ίντεάλ»
Τό περί ού πρόκειται φίλμ δέν έχει βέβαια άνωτέ- 

ρας καλλιτεχνικός αξιώσεις, ή ΰπόθεσίς του δμως άβία- 
στος καί χαριτωμένη μέ ώμορφα επεισόδια καί νόστιμους 
κωμικούς τύπους καθώς καί τό ελκυστικόν τών έκ τοΰ 
φυσικού εικόνων αγγλικών πολεμικών τό καθιστούν ένα 
άπό τά καλά φίλμ τής σειράς. Έδώ ήρεσεν.

Kino
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ KINHFIE

—Άφίχθη έκ Παρισίων δ κ. Ε. Μαυροδημάκης, έμπορος 
κινηματογραφικών ταινιών.

— Άνεχώρησε τήν παρ. Παρασκευήν διά Κύπρον ό κ. 
Ζήνων Παπαδόπουλος διευθυντής κινηματογράφων έν τή 
μεγαλονήσσω.

— Έπίστρεψεν έκ Κύπρου μετά τρίμηνον παραμονήν ό 
κ. Νικέλαος Φωκάς.

Η ΕΒΛΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ»

ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΟΝΤΙΚΙ
Πρωγαγωνιόταί: Τζέννυ Γιοθγκο, Χάρον Χάλα, ”Αλιΐ“ερτ Πάονλιγκ

Ό Καΐσαρ Ρόμπιν (Χάρρυ Χάλμ) είναι υπάλ
ληλος μια; εταιρείας συκγοινωνιών, τής οποίας δ 
πρόεδρος Λεμπελιέ (Άλμπέρτ Πάουλιγκ) είναι γνω
στός ώς θαυμαστής τοϋ ωραίου φύλου, ατό τήν έπέ)- 
βασιν δέ και προθυμίαν τών ωραίων γυναικών έξαρ- 
τάται πάντοτε και ό προβιβασμός τών κατωτέρων.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων ό συνάδελφο; 
τοΰ Καίσαρος, Ρογκόλ τόν προέλαβεν προαχθεϊς εΐ; 
διευθυντήν, διότι ήτο τυχερός νά έχη ιομορφην σύ
ζυγον, ενώ ό ατυχής Καΐσαρ δέν είχε παρά μνηστήν 
και αυτήν στήν επαρχίαν.

Μία περίεργο; σύμπτωσις κάνει τόν Κοίσσρα νά 
γνωρίση τήν άπό πάσης άπόψεως θελκτικήν Φανσόν 
Ραβασόλ, τήν έπωνομαζομένην «Γαλάζιο ποντίκι» 
(Τζέννυ Γιοΰγκο). Έ Φανσόν μανθάνει τά καθέ
καστα και προθυμοποιήται νά άναλάβη αυτή εις χεί- 
ρας τη; τήν προαγωγήν τοΰ συμπαθοΰ; γραμμα- 
τέως.Φυσικά ό Λαμποδιέ τελείως καταμαγευμένος δέν

Η ΙΑΪΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Τ02 SPAIAS ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ
Πρωταγ.-νιιϊτοθν ή Μαρία Κόρντα καί ό Ριχάρδος Κορτέζ

Ό "Ομηρος θά έξεπ ήσσετο ίσως έάν τοΰ έπεδεί- 
κνυον τά παρασκήνια τής Ίλιάδος. Άλλ’ ασφαλώς 
καί εκείνος θά διεσκέδαζε.

Εις τήν μικράν πρωτεύουσαν τής Σπάρτης, δ 
βασιλεύς Μενέλαος ζει ήσυχώτατα ασχολούμενος μέ 
τάς κυβερνητικός υποθέσεις του.

"Η σύζυγός του δμως ‘Ελένη τόν άπελπίζει μέ 
τάς ιδιοτροπίας της καί σαχνά επεισόδια λαμβάνουν 
χώραν μεταξύ των. Μιά μέρα δ ώραΐος Πάρις, υιός 
τοΰ Πριάμου, εις τόν οποίον ή Θεά Αφροδίτη ΰπε- 
σχέθη τήν ώραίοτέραν γυναίκα τοΰ κόσμου, φθάνει 
στή Σπάρτη.

Ή καλλονή τής Ελένης τόν θέλγει καϊ ή κόρη 
τής Λήδας,θύμα τοΰ μοιραίου,τόν ακολουθεί είς τήν 
Τροίαν.

Ποιέ άλλοτε δ Μενέλαος δέν ήτο τόσον ήσυχος 
δσον τώρα ποΰ τοΰ έφυγεν ή Ελένη.

Άλλ’ δ Στρατηγό; Άχιλλεύς, δ Ναύαρχος’Οδυσ- 
σεΰς καϊ δ Συνταγματάρχης Αγαμέμνων τοΰ κάμνουν 
λόγον περί πολέμου δ δέ λαός απαιτεί δπως δ Μενέ
λαος λάβη έκδίκησιν τής προσβληθείσης τιμής του.

Είναι γνωστή ή συνέχεια και πώς έπϊ δέκα ολό
κληρα έτη πολιορκίας οί Ελληνες δέν δυνανται νά 
γίνουν κύριοι τής πρωτευούσης τοΰ Πριάμου.

Μόνον διά τής πανουργίας τοΰ Όδυσσέως θρι
αμβεύουν έκεϊ δπου ή ανδρεία του Άχιλλέως άπέ- 
τυχεν. Ό Μενέλαος επαναφέρει τήν'Ελένηνεΐς Σπάρ

άρνεϊται νά προβιβάση τον Καΐσαρα εις,διευθυντήν, 
δτε αϊφιης τά πράγματα περίτλέκονται επικινδυνως.

'Ο πενθερος τοΰ Καίσαρος άφίχθη μέ τήν κόρην 
του διά νά παραστή, ώς εχων άμεσον συμφέρον, εις 
ένα πλειστηοιασμόν επίπλων εις τήν κατοικίαν τή; 
Φανσόν. . , ,fc

Και διά νά περιπλακοΰν τα πραγμστα εις εξαιρε
τικόν πλέον σημεϊον εμφανίζεται εις την σκηνην^και 
ή σύζυγος τοΰ Λαμποντιέ και συλλαμβάνει επ αυτο- 
φώρω τόν σύζυγόν της μέ μίαν ιομορφην γυναίκα 
τόΰ γραμματέως του Ρομπίν, ενώ πράγματι δέν ητο 
ά'λλη άπό τό διαβολεμένο «γαλάζιο ποντίκι».

Επακολουθούν αναρίθμητα κωμικά επεισόδια και 
τελικώς δλα φυσικά διευκρινίζονται. Ο Καΐσαρ 
Ρόμπιν προάγεται και καθίσταται και ευτυχή; γαμ
πρός καθ’ ήν στιγμήν δ ελαφρόμυαλος φιλογυνης 
πρόεδρο; λαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα συζυγικής πί- 
στεως άπβ τό τρυφερόν του ήμισυ.

την εντελώς διαφορετικήν καθι'ος νομίζει.Άλλά δ νε
αρός Τηλέμαχος δ υιός τοΰ Όδυσσέως διερχόμενος 
τής Σπάρτης έρχεται νά ϊδή τήν βασίλισσαν.

Τήν φοράν αύτήν δ Μενέλαος φιλοσοφικούς σκε- 
πτόμενος θεωρεί δτι μ'α γυναίκα δέν αξίζει τόν κό
πον νά προκαλέση πόλεμον καϊ καθ’ δν χρόνον ή 
‘Ελένη ταξειδεύει πρός τήν ’Ιθάκη, αυτός αποβλέπει 
εις τό νά πραγματοποιήτη τήν προσφιλεστέραν ευχήν 
τής ζωής του, νά απαλλαγή μιά γιά πάντα άπό τήν 
γυναίκα αυτήν.

Η "ΜΑΙΡΗ ΛΟΥ„ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΝ

«'Η Μαίρη Λού» έκ τοΰ ομωνύμου Άγγλικοΰ 
φόξ-τρότ ληφθεΐσα ταινία, εις τήν δποίαν πρωταγω
νιστεί ή πάντοτε θελκτική Λύα Μάρα, προβληθεϊσα 
κατ’ αύτά; έν Στοκχόλμη ένεθουσίασε εις τοιοΟτον 
σημεϊον τούς ψυχρούς Σουηδούς, ώστε εκράτησεν έπϊ 
μακράν σειράν ημερών τό πρόγραμμα ένός τών με- 
γαλειτέρων κινηματοθεάτρων τής Σουηδικής πρωτευ
ούσης, τοΰ οποίου ή διεύθυνσις άπέστειλε ενθουσιώ
δες συγχαρητήριον τηλεγράφημα είς τήν θελκτικήν 
πρωταγωνίστριαν τοΰ «Κυανοΰ Δουνάβεως». Ή 
«Μαίρη Λού» προεβλήθη έν Στοκχόλμη ύπό τόν τί
τλον «Βαλαλάϊκα». Διατϊ άραγε;



Κίνηηατογραφτκός Άάτήρ Κινηματογραφικός Άόιΐιρ . .

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
ΕΙς την ΟίκονοιιικήνΚοινοβου'ευτιιήιέπιτροπήν υπεβλήθη 

παρί βουλευτών πρόιασις νόμον περί παραιάσεω; έπί τρίμη
νον δηλαδη μέχρι τέλους προσεχούς Μαρτίου—της ένοικιά- 
σεως τού φόρου τών δημοσίων θεαμάτων είς τάς 'Αθήνας, 
τόν Πειραιά και την Θεσσαλονίκην,

Ώ; δικαιολογητικήν τής ανω προτάσεως προεβλήθη, ότι 
διά τοΰ τρόπον τούτον ή ένοικίασις θά συμβαδίζη εφεξής μέ 
τό οικονομικόν έτος, ήτοι θά άρχίζη τόν ’Απρίλιον καί θά 
λήγη τόν επόμενον Μάρτιον,

Η επιτροπή απεδέχθη την πρότασιν κατά τήν συνεδρία» 
σιν τής παρ, Τετάρτης.

Το Γενικόν Λο/ισιηριον όμως μελέτησαν τήν πρότασιν 
κατόπιν αΐτήοεως ύποβληθείσης υπό τών ενδιαφερομένων, 
άπεφάνθη δτι διά τής αΐτονμένης παρατάσβως τό Δημόσιον &ά 
ζημιωθή περί τά τρία εκατομμύρια δραχμών διόιΐ οί τρεις 
μήνες εινε έκ τών γονιμωτέρων εις άπόδοσιν τοΰ φόρον τούτον.

•Ο κ. ‘Υπουργός τών Οικονομικών άιεκοίνωσε σχετικώς 
ότι θά μελετήση τό ζήτημα και θά άποφασίση.

* *
Εκ κυριών τής καλλίτερος αθηναϊκής κοινωνίας 

Ιδρύθη «Σύνδεσμος Παιδικών Κινηματογράφων» <5 όποιος 
άνέλαβεν τήν διοργάτωσιν παιδικών κινηματογραφικών παρα
στάσεων, Τόν άνωτέρω σύνδεσμον πληροφορούμεθα ότι θά 
ένισχΰη τό ‘Υπουργεϊον τής Παιδείας καί ό ‘Ελληνικός ’Ερυ
θρός Σταυρός.

Δεν παραλείπομεν να εξαρωμεν τό έργον τον καλόν αύτοΰ 
Συνδέομον αλλα και να επεστησωμεν την προσοχήν τών αρμο
δίων κυριών είς τήν εκλογήν τών πραγματικώς ωφελίμων διά 
τά παιδιά κινηματογραφικών ταινιών, γνωστού όντος ότι είς 
τήν 'Ελλάδα δεν υπάρχουν τοιαϋται. Ό Σύνδεσμος οφείλει νά 
προμηθευθή τοιαύτας έκ τοΰ ’Εξωτερικού, ας μάς έπιτραπεί 
δέ νά σνστήσωμεν τάς γερμανικός τοιαύτας αί όποΐαι είνε αί 
μοναι κατάλληλοι. Ή Γερμανία εχει ιδεώδη όργάνωσιν διά 
τήν κατασκευήν εκπαιδευτικών κινηματογραφικών ταινιών 
όλα δε τά Κράτη προμηθεύονται τοιαύτας έκ Γερμανίας δχι 
μόνον διά παιδικός παραστάσεις, άλλά γενικώς εκπαιδευτικός, 
επιστημονικός κλπ.

*„ , , * *Εντονοι ενεργειαι καταβάλλονται ύπό τών διευθυντών 
ιών κινηματογράφων ολοκλήρου τής 'Ελλάδος πρός ματαίωσιν 
τής φηφίσεως παρά τής Βουλής τοΰ νποβληθέντος ύπό τοϋ 
'Υπουργείου τών 'Εσωτερικών νέου Νομοσχεδίου περί Κινη
ματογράφων, τό όποιον ολόκληρον έδημοσιεύσαμεν εις τό προ
ηγούμενων τεύχος. Μέχρι τής στιγμής ούδέν κατορθώθη, έλ· 
πίζεται όμως ότι τό ‘Υπουργεϊον θά θέληση νά αναθεώρηση 
τάς αποφάσεις του και θά άποσύρη τό Νομοσχέδιου πρός τρο- 
ποποίησιν, Ιδίως τοϋ άρθρου 10.

* * *
Ή Αμερικανική εταιρία Μέτρο Γκόλδουϊν ή οποία, όπως 

έγράφαμεν καί εις προηγούμενοι· τεύχος, άπεφάσισε τήν ί'δρυ- 
σιν ΐδικοϋ της γραφείου έν Άθήναις, ενοίκιασε ήδη τοιούτον 
έπί τής οδού Θεμιστοκλέους 15 όπου καί έγκατεστάθη. Τήν 
διεύθυνσιν τοΰ γραφείου τής Μέτρο Γκόλδουϊν αναλαμβάνει 
όριστικώς ό κ. ’Αλβέρτος Κόρνφιλδ, πρώην διευθυντής τής 
διαλυ&είσης «Φάναμετ» ό δποΐος άφίχθη χθες εις τήν πόλιν 
μας εκ Βερολίνου. Είς τήν διάθεσιν τής ελληνικής αγοράς, 
τό ενταύθα νεοϊδρυθέν γραφείου ri/jMetro θά θέση δι'έφέτος 
28 ταινίας εκ τής νέας της παραγωγής μεταξύ τών όποιων πε
ριλαμβάνονται ή «Άνια Καρευίν». μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο. 
«Γέλα παληάτσε» μέ τδν Δόν Τσάνεν, «'Ο κήπος τοΰ ’Αλλάχ» 
μέ τόν Πέτροβιτς, «Θεία γυναίκα» μέ τήν Γκάρμπο, ταινίαι 
μέ τόν Κούγκαν, τόν Νοβάρρο, τόν Τζιλμπέρ, τόν Σίντ Τσά
πλιν κ. ά,

»*·
'Η. κίνησις είς τούς κινηματογράφους μας έξηκολούθησε 

ζωηρά καί κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα. Άπό αέριον καί

καθ ολην την εβδομάδά θα προβληθούν τά εξής έργα :
Εις τό Σπλέντιτ ή ταινία τής Φέρστ Νασιονάλ 

« II ιδιωτική ζωή τής ‘Ελένης τής Τροίας» μέ τήν Μαρία 
Κόρντα, καί τόν Ριχ. Κορτέζ, είς τό Σ α λ ό ν ' I ν τ ε ά λ 
ε Π Αυγή»,* εις το Αττικόν «Ή αδελφή της άπό τό 
Παρίσι», με τόν Ροναλδ Κολμαν καί τήν Κώστενς Τάλμαντζ ή 
οποία υποδύεται τα πρόσωπα καί τών δύο άδελφών καί είς τό 
Ονφα Π ά λ λ α ς «Τό Γαλάνιο ποντίκι» μέ τήν Ιζέννυ 
Γιοΰγκο.

ιυ ν · . ***Ή δεύτερα παραγωγή τής ελληνικής εταιρίας Ντάγκ— 
Φιλμ «Ίο λ.'μαιι τών δακρύων» ύπολ,ογίζειοι ότι θά είναι 
έτοιμη περί τό τέλος τού μηνάς.

Εις τήν^ νεαν ταινίαν τών άδελφών Γαζιάδη λαμβάνουν 
μέρος πολλοί εκ τών εκλεκτών καλλιτεχνών τοΰ θεάτρου ώς οί 
κ. κ. Βεακης, Ροζαν, Μαρΐκος, Κόκκινης, ‘Αναστασία Μου
στάκα, Τσακίρης ,οίκ κ. Λάσκος, Μεταξας,Αύλωνίιης, αί δίδες 
Μίρβα Μοσχονά, Εμμα Βιτσώρη καί <5 πρώην βουλευτής 
Ντϊνο βεης. Τό μήκος τής ταινίας υπολογίζεται εί; 2700 μέ- 
λαι καιεις 6»ι πράξεις.'Η νέα ταινίαιΤό λιμάνι τών δακρύων» 
θά προβληθή εν Αθήναις πιθανώτατα κατά τό πρώτον δεκα
πενθήμερον τού προσεχούς ’Ιανουάριου.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡ ΑιΕΥΣ

Κινημ. «‘Ολύμπια», Άπο τής Δευτέρας προεβλήθτ; τό 
εργον « Η Καρμεν τοΰ Σάν—Πάολι» μετ’ άφαντάστου 
επιτυχίας, από δε τής Παρασκευή; ό «Διαφθορεύε». Τήν 
προσεχή εβδομάδα τό μεγαλειώδες έργον«οί Κατάσκοποι»

Κινημ. «Σπλέντιτ». Μέ κοσμοσυρροή προεβλήθη «ή 
Κόλασις του έρωτος» μέ τήν Όλγαν Τσέχοβα.

Κινημ. «Χάϊ-Λάϊφ». Προεβλήθη τό εργον <Έπΐ τής 
Ναυαρχίδας» τό όποιον ήρεσεν.

Κινημ. «Φώς». Προεβλήθησαν τά εξής έργα. «Ανά
θεμα ό Πόλεμος» μέ τόν Ρ. Μπάρθελμες και «ό Πειρα
τής τής θαλάσσης».

Κινημ. Ήλύσσια. «Αί περιπέτειαι ενός Πυγμάχου» μέ 
τόν πρωταθλητήν Τζαζ Ντέμσεϋ καί δ «Σιδερένιος.»

Ε. Βρυίνιιος
Ν. ΚΟΚΚΙΝΙΑ (Πειραιώς)

Κινημ. Ήλιος. Καθ’ δλην τήν έβδομάδα προεβλή
θη μέ ικανοποιητικός εισπράξεις ό «Θαλασσοκράτωρ».

Κινηματ. Έκλαίρ. Προεβλήθησαν : «Ό ορεινός 
Καβαλλάρη.» καί ή «Ναυμαχία τής Έλιγολάνδης».

Κινημ. Κρνστάλ. Προεβλήθησαν «Αί τρομεραί νύ- 
κται τής Άριζόνας» καί Μόργκαν ή Σειρήν».

Κινημ. Άλάμπρα. «Οί νικηταί τής Φωτιά.» καί τό 
αστυνομικόν «Ένα επικίνδυνο κόλπο». Ι.Α.Β.
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Αχίλλειου. Κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομά
δα προεβλήθησαν τά έργα «Φλορίνια» μέ τήν Πόλλα 
Νέγχρι καί «’Αντίο Νεόιης». Άμφότερα έσημείωσαν πρώ
της τάξεως έπιιυχίαν. 'Ηδη προβάλλεται «Ντορ.να» καί 
ένα καλώ; κατηρτισμένο Ευρωπαϊκό Μπαλέττο έκιελιϊ 
διαφόρους χορού; καί άτριξιόν.

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθησαν «Ή Κοίλος τών 
Γιγάντων» μέ ιόν Μίλτον Σίλς και «Ή τελευιαία παρά- 
στασις τοΰ ιπποδρομίου Βόλφσον< μέ αρκετά καλήν έ· 
πιτυχίαν. Προσεχώς «Μαρίτσα», «Ρου'έττα» κλπ.

Παπαβασιλείου 
ΣΑΜΟΣ

Οί κινηματογράφοι τής πόλεώς μος διέρχονται μεγά
λην κρίσιν αναγκαζόμενοι νά προβάλωσι τά έργα των 
ενώπιον κενών καθισμάτων, καί τοΰτο συμβαίνει διότι 
κοινωνική κίνησις τή; πόλεώ; μας είνε έλαχίστη χει

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κινημ. Διονύσια, — Προεβλήθη τό έργον «ό Φοιτητής 

τοΰ Ντάσιγκ» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς. Άπό αΰριον Δευτέ
ραν θά προβάλλεται «‘Ο έβδομος ουρανός». Προσεχώς 
«Τό κορίτσι τής Ρεβύ»

Κινημ. Πάλας. Προεβλήθη «Τό τέλος τοΰ Μόντε- 
Κάρλο» μέ αποτυχίαν.

Κινημ. Λ. Πύργου. Προεβλήθη τό «Ίβτνγχόροδ, μέ 
τήν Ζακομπίνι.

Κινημ, Ά&ήναιον. Προεβλήθη «Ό πρόεδρος» μέ 
τόν Μοσζοΰκιν.

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθη τό έργον «Τό δράμα τοΰ 
ίπ ποδρομίου».

Κινημ. Μοδερν. Ατραξιόν μέ τόν Γκΐψον.
Κινημ. Αττικόν. Οί «Είλωτες» καί έπεισοδιακά.
Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα « Ο ένο

χος έιιμαρήθη» καί ή'πρώτη έν τή πόλει μος έλθοϋσα 
ταινία παραγωγής F. Β. Ο. «Ταρζάν ο βασιλεύς νής 
ζούγκλας». Έπίσης προεβλήθη καί «Τό θηρίον τής έρη
μου». Τσατσαπας
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. Ώρίων.Μας παρουσίασε τό φίλμ «Μυστηριώ
δης καθρέφτης» καί τήν τειάρτην εποχήν τοΰ έργου 
«Δύο μάγχες» μέ κοσμοσυρροήν. Προσεχώς «Πριγκήπισ- 
σα Μάσσα», «Γυμιή γυναίκα», «Τσέχα», «Παγκόσμιος 
πόλεμος» κ. ά. Σιέφικαρ
ΑΙΤΙΟΝ

Κινημ. Πσρ&ενών. Προεβλήθησαν τό επεισοδιακόν 
«Τό μάτι τ’άετοΰ», «Οί απόκληροι τοΰ γάμου»,«Φάονστ» 
καί Περαστικά πουλιά» άπαντα μετ’ έπιτυχία:. ’Αναμέ
νεται ή προβολή τοΰ έλληνικοΰ φίλμ «Έοως καί κύμα
τα». Μπίρμπίλης
ΣΥΡΟΣ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβ ήθησαν τά έργα «’Ανάθεμα 
ό πόλεμος», «Έρως καί πλούιη», «Τσίρ»ους» μέ τήν 
Άλμπάνι, « Κοκοττόδρομος», «Χρυσή πεταλούδα», «Θύελ
λα», «Τυχερός», «Μυστήρια τοΰ Ρουαγιάλ Παλάς», « Η 
βασίλισσα τή; τζάζ», «Χαμένοι σ ιό μέτωπο», «Αγνός 
γλεντζές», «Ό αετός τή; 'Ισπανίας» καί «Ή κλοπή».

Αϋριυν Δυυτέραν θά προβληθή τό έργον «Γίγαντες 
τής θαλάσσης».
ΝΑΥΠΛΙΟΝ

Κινημ. Τριανόν, Έκαμε έναρξιν άπό χίέ; Σάββατον 
μέ τήν ελληνικήν ταινίαν «Έρως καί κύματα.»Αουμπαρδιας
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν «‘Η πριγκήπισσα 
Λουλοΰ». «‘Ο εκδικητής τοΰ Νταβό;» άμφότερα μέ επι
τυχίαν καί μέ έξαιρετικήν τειαύιην το έργον «Κικη». 
’Επίση: προεβλήθησαν διά δευτέρσν φοράν «Ό γορίλ- 
λας», «Ζήλεια» καί «Δράματα εϊκων ανοχής»^. Προσεχώς 
«Τό ρόδον τής χρυσωμένη; δύσεως». Μπιξέλης
ΧΑΝΙΑ

Κινημ Κεντρικόν. Προεβλήθη τό έργον «Μέ τό στα- 
νειό θά...» _

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθη το εργον «Θι άνθρωποι 
τοΰ δρόμου».
ΛΑΡΙΣΣΑ

Εντός τής προσεχοΰς έβμομάδος κάμνει έταρξιν τών 
παραστάσεών του ό νέος κινηματογράφο; τή; πολεω; μσς 
«’Ολύμπια» (πρώην Άσλάνη) περιλαμβάνων 800 θε ’εις. 
ΔΡΑΜΑ
Κινημ.Μέγας. Πςοεβλήθησαν «Ό ναός τής'Αΐιροδίτης», 

«‘Η πριγκή ισσα Μάσσα»,«Ή όγδοη γυναίκα τοΰ Μπαρ- 
μπλέ» καί «Δύναμις καί καλλονή». Προσεχώς «Ναυμ-- 
γία Έλιγολάνδης», «Πΰρ», «Μανόν Λεσκώ», «Καπιτέν 
Ρασκάς» κ.λ.π. Μαρκιδης

τέρα άκόμη καί τής περυσινής. Οϋδείς ήδύνατο πρό δύο I 
έτών νά φαντασθή ότι ή κηινωνική κίνησις τής πόλεώς 
μας, ήτις τότε ήτο μεγίστη καί οί Κινηματογράφοι μας | 
εόρίσκοντο στές δόξες των, ήδύνατο νά φθάση είς τοΰτο 
τό σημεϊον πού νά σκέπτωνται οί διευθυνταί τών Κινη
ματογράφων μας εάν θά πρέπει νά φέρουν έργα δυνατά 
καθ' δτι φοβο ΰνται μήπως καί αύτά εϋρουν τήν τύχην 
τών προηγουμένων, τά όποΐοα ήναγκάζοντο νά προβά- 
λωσι ενώπιον θε ατών μετρουμένων ιίς τά δάκτυλα. Οΰτω 
το «Αττικόν» προέβαλε μέ τελείαν αποτυχίαν τό έργον 
«Ή Σπίθα» καί μέ σχε ιι<ή συγκέ ντρωοιν τήν «Μπα
γιαντέρα» καί ήδη προβάλλει τό πρό δύο έτών προβλη- 
θέν μέ μεγάλην έπιτυχίαν ώροΐον έργον τής Σβάνσον 
«Ή άπάχισσα τής Μονμάριης».

α’Ηραϊονι ΠροιβλήΘησαν «Όταν ή γυιαίκα θέλει», 
τό περιπετειώδες «Ό τολμηρός τυχοδιώκτης» καί τό 
ώραϊον έργον «Τρέλλες Κιρναβολιοΐ» μέ τόν Αίτιε. 
'Ηδη προβάλλει : «Ή κόρη τοΰ Διαρρήκτου» μέ τήν 
Κόλλιν Μούρ. Καρακώσιας
ΜΙΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ώ; λέων», 
«Στά'καμπαρέ» «Τό σταχεϊο τοϋ πύργου» καί «Σαμψών 
καί Δαλιδά». Προσεχώς «Τό ξύπνημα τή; ψυχή;», «'Ε
ρως καί τέχνη», «Έ.οχος» κλπ. Δίδει έπίσης παραστά
σεις καί ό θίασο: Άφεντάκη—Βοσιλάκη-

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ή έκδίκησις τοΰ 
Ταρζάν»,«Ό πληγωμένος 08T0.»,«‘O πείρα.ής»,«Τοάγκ» 
«Ό Έρως είνε Τιφλός», «Φάτσες τοϋ πόκερ» καί «Μη- 
τρόπολις». Ποοσεχώς «Γυναίκα άλά γκ ρσόν», «Σόνια 
Όρλώφ», «Στή σκιά τοϋ χαρεμιού» κλπ. Άλ. Σωφρ. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κΐιημ. 'Αγλαΐα. Άναχωρήσαντος τοΰ θιάσου ποικι- 
ιλών έπανέλαβε τάς τακτικός κινηματογραφικός παρα
στάσεις προβάλλων συνέχεια τοΰ έργου «Ό ένεδρεύων 
κίνδυνος».

Κι>ημ ’Απόλλων. Προεβλήθησαν «‘Ο χρυσοθηρας» 
είς δύο έποχάς, «Ό Κύριος Άλμπέρ» καϊ «Ό γίγας τοΰ 
άέρος». Πολιτάκης
ΚΑΛΑΜA I

Κινημ. 'Αμερικανικός. Προεβλήθη τό έργον «Παγκό
σμιος πόλεμος». Ιωάννα Μιχάλου
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάνθεον (Αϊ&ουσα). Προεβλήθησαν «Ό μαΰ 
ρος πειρατής», «Μούς ό άλητης» και «Δι'κτωρ Σαϊφερ», 
άπαντα μέ σχετικήν έπ.τυχίαν. Προσεχώς «Τό λυ/.όφως 
τής δόξης»· ,

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβληθησαν «Το τέ
λος τοΰ Μόντε Κάρλο», «Ό μαύρος πειρατής» καί « Ο 
Σαρλώ στό ίπποδρόμιον». Προσεχώς «Ταπεινός καί Κα- 
τυφρονεμένο;»

Κινημ. ’Ιντεάλ. Προεβλήθησαν «Μαριεττα» χαριτω
μένη κωμεντί, «Τό κορίτσι τής Ρ<βυ», « Η χώρα τών 
άνομων» καί ή πρώτη ένοχή τ.ϋ έργου «Ναπολέων». 
Προσεχώς «Γιοσιβάρα». Ανδριόπουλος

ΣΕΡΡΑΙ
~Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά 
έργα: «Σιβηρία», «Μητέρα», «Παριζιάνες», ή μεγάλη έπι- 
στημονιιή ταινία τοΰ διασήμου Βορονώφ «Μεταμόσχευσις 
τών αδένων», «Ή κυρία μέ τήν ερμίνα» καί «Τό τελευ
ταίο βάλς».

Κινημ. Όρφεύς. Προεβληθησαν « Η αιχμάλωτος της 
Σαγγάης» μέ τόν Γκέτσχε «Ή άμαξα ύπ’ άριθ. 13» μέ 
τήν Νταμιτά καί «Ό πρίγκηψ καί κοκόττα» μέ τόν χα
ριτωμένο Βίλλυ. , ,

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τα έργα: «Κοιλας 
τσΰ τρόμου» καί «ΕΙς τόν κλωβόν τών λεόντων».

Διαδίδεται ότι τό μέγα οικοδόμημα «Έσκή^ Τζαμί» 
διασκευαζόμενον καταλλήλως θά λειτουργήση ώς κινη
ματογράφος ύπό τήν διεύθυνσιν τών κ. κ. Χρυσάφη καί 
Καιιπιλή Χαλκίδης



Κινηιιατογραχόικός Άότϊιο

ΘΗΡΕΣΙΑ ΡαΚΕΝ'
ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Περί τής «Θηρεσίας Ρακέν» τοΰ Ζολά τήν όποιον 
έκινηματογράφησεν ό Ζάκ Φέϋδερ, έγράψαμεν ήδη κατ’ 
έπανάληψιν προσθέσαντες τήν σχετικήν γνώμην μας είς 
τάς μέχρι τοΰδε έκπεφραιμένας τοιαύτας τοΰ διεθνούς 
Τύπου.

Μεταξύ χιλίων γνωμών άντιπροσωπευουσών Ισαρίθ
μους εφημερίδας καί καλλιτεχνικά περιοδικά, παραθέτο- 
μεν πέντε λακωνικός κριτικός ήτοι τής Ζουρνάλ, τοΰ 
Έξέλσιορ, τής Ματέν, τής Ρυμέρ, καί τίνος Έπιθεωρή- 
σεως, δμιλούσας λίαν εϋγλώττως περί τών πολλαπλών 
προσόντων τής «Θηρεσ ας Ρακέν».

Ή «Ζουρνάλ» τής 28ης Σεπτεμβρίου γράφει σχετι- 
κώς: Ή «Θηρεσία Ρακέν» είναι μία ταινία άπείρως συγ
κινητική καί αμέμπτου τέχνης. Ό Ζίκ Φ.ϋδερ ένεψύχω- 
σεν είς εικόνας τό αθάνατον έργον τοΰ Ζολά, δίδων είς 
τό θέμα του έν βάθος τοϋ οποίου τήν συμβολικότητα 
ούδείς ύτοπτεύετο.

Τό «Έξέλσιορ» τής ιδία; ημερομηνίας έπ’ ευκαιρία 
τή; προβολής τή; «Θηρεσίας Ρακέν» λέγει δι’ αύτήν: 
Δέν μά; παρέχεσαι σνχνά ή ευκαιρία νά έπαινέσωμεν 
έργα τοιαύτη; αξίας, καί τών όποιων τό πνεΰμα ήννοήθη 
τόσον καλώς έκ μέρους τοΰ σκηνοθέτου των, πραγμαιο- 
ποιήσαντος ένα καλλιτεχνικόν άριστούργημα.

Ή «Ματέν* τή; αύτή; ήμερομηίις λέγει διά τήν 
«Θηρεσίαν Ρακέν». Ή ταινία αΰτη έπραγματοποιήθη ιί; 
ρυθμόν διατηρούντο τήν ρωμαντικήν πνοήν τοΰ έργου 
τοο Ζολά. ’Οξεία άντίληψις τής ψυχολογίας τών ηρώων 
του, διακρίνει τόν σκηνοθέτην Ζάκ Φέϋδερ, ώς έπίση;

καί μεγάλη μαεστρία έν τφ συνόλφ τής πραγματοποιή- 
σεώς του.

Έξ άλλου ή «Ρυμέ» τής Ιδίας ημερομηνίας, έπίσης 
ένθουσιωδεστά'-η είς τάς κρίσεις της γράφει: Τά πρό
σωπα τής «Θηρεσίας Ρακέν» φθάνουν είς τό κατοκόρυ- 
φον τοΰ πάθους. Τό περιβάλλον τοϋ φίλα διαπνέεται 
άπό άφθαστον ρεαλισμόν. Ή κριτική δέν έχει τίποτε νά 
παρατηρήση εις τοιαΰτα καλλιτεχνικά θαύματα.

‘Η πέμπτη γνώμη, γνωστής Παρισινής κινηματογρα
φικής Έπιθεωρήσεως, λέγει έπ' ευκαιρία τής προβολής 
τής «Θηρεσίας Ρακέν» είς τό «Τεάτρ-Λεντέρ»: ‘Υπάρ
χουν ταινίαι τών όποιων ή έμφάνισις προξενεί περι
έργους διακυμάνσεις είς τόν Κινηματογραφικόν Κόσμον, 
ταινίαι αίτινις άπό τής πρώιης αυτών έμφανίσεως, κα
τατάσσονται είς τήν κατηγορίαν τών κινηυατογρα υικών 
πραγματοποιήσεων ποϋ μένουν κλασσικοί είς τά χρονικά 
τής οθόνης. Ή «Θηρεσία Ρακέ» ώρισμένως ανήκει είς 
τήν κατηγορίαν ταύτην. Ή έ,θουσιώδης υποδοχή ής 
ήξ ώθη ή ταινία αΰτη έκ μέρους τοΰ Κοινοΰ τοΰ Τεάτρ 
Λεντέρ, είναι καθ’ ολοκληρίαν χαρακτηριστική καί έπι- 
βεβαιωτική τών λεγομένων μας. ‘Η «Θηρεσία Ρακέν» 
κατέστη μία έκ τών υποδειγμάτων ταιν.ών, έξ εκείνων 
τάς οποίας ή κριτική μεταχειρίζεται ώς μέτρον τελειό
τητας, προκειμένου νά κάμη συγκριτικός παρατηρήσεις 
νετ’ άλλων ταινιών.

Τήν άνωτέοω ταινίαν έχει διά τήν 'Ελλάδα πρός έκμε- 
τάλλευσιν ή εταιρία Άμολοχίτης-Βουλγαρίδης, θά προ- 
βληθή δέ λίαν προσεχώς καί έν Άθήναις ά.τό τής οθό
νης τοΰ «Σαλόν Ίντεάλ».

F’lLM-KCTRIER
Καθημερινή Κινηματογραφική Έφημερίς

Γραφ ϊα Berlin, W. 9
Kothen erstrasse 37 Allcmagne
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(ΑΓΓΛΟ ΕΛΛΗΝ I Κ Η ΕΤ Α! ΡΪΙA )-X Α ΛΚΟΚΟ Ν ΔΥΛΗ 39α —ΑΘΗΝΑΙ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣδΠΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΛΝ ΚΗ2 ΕΤΑΙΡΙΑΣ

TIFFANY — STAHL

Τλ SSAESTOTBi KINHUATOr?. Bti 

ΙηΟΤΡΟΠΑ SIS ΠΔ0ΤΤ0« SA! BBOMITAW 
Φβιοπαήα unuu 
illlUSS ESMPBTUB

Hum nuAraras
Υψος BAAMTESMIEOS AIUSHI

Τά εογα τής TIFFANY θά προβληθούν είς τούς μεγαίειτέρονς κινηματογρ. Αθηνών 
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ

Μία ώ;αία σκηνή έκ τοΰ έργου The Grain of Dust 
παραγωγής Tiffany μέ τόν Ριχάρδον Κορτέζ 

καί τήν Κλαίρη Οϋΐνδσωρ.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΑΙ ΟΠΟΙΑ! ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τίτλος εργον Κινηματο
θέατρο*

Γραφεΐον 
εκμεταλλεύσεως

JΤίτλος έργου
ΐινημαιο- 
ϋ·έατρον

Γραφεΐον 
i/μεταλλεύαεως

Πρίγκηψ ’Ινδιών Ί
’Αήττητος Ροβέρτος 
Ριψοκίνδυνος Χάρρυ 
Καπετάν Φασαρίσς 
7 θανάσ. μαχαίρια 
Ματωμένος δρόμος 
Δαίμων ’Ωκεανού 
Στά νύχια τών Ινδών 
Ένας έναντίον όλων 
Τρεις παλαισταί 
Κοιλάς γιγάντων 
Διαμάντι Τσάρου 
Σενορίτα 
Παντού τόλμη 
Ταρζάν Β’. 
Ξενύχτηδες 
Χώραύπεράνω νόμου 
Φρωρίντα
Ταρζάν τής Ζούγκλας 
Νύχτες Σικάγου

| Τιμή αδελφού 
Θά μέ παντρευθής 
Νά σώση τόν πατέρα 
Σκιά χαρεμιοΰ 
Ό Κεραυνός 
Διώκτης ληστών 
Δόκτωρ Σαΐφερ 
Άρουραϊος 
Τραγική Στιγμή 
Λυκόφως δόξης 
Έξυπνο κόλπο 
Κορίτσι τής Ρεβύ 
*0 κύριος Άλμπέρ 
Τρομ. ’Ερυθροδέρμων 
Κουρσάρος μέ μάσκα 
Πάλη στήν άβυσσο 
Έβδομος Ούρανός 
Ίπποδρόμ. Βόλωσον 
Φοιτητής Ντάνσιγκ 
Γαλάζιος Δούναβις 
Νύχτες Άριζώνος 
Ίβανγκορόδ 
Κεραυν. Λεβέντης 
Έκδίκηοις Τορζάν 
Θαλασσοκράτωρ 
Γιοσιβάρα 
Φαζίλ
Φτερωτός καβαλλάρη 
Κόλασις έρωτος 
Περιπετειώδες κάνυο 
Ντορίνα
‘Ιπτάμενος άνθρωπο 
"Οταντά νειάταδιψοΰ 

| Έπί τής ναυαρχίδας
Κάρμεν Σάν Πάολιζ 
Δυό φορές κατάδικο 
Έξομολόγηοις 
Φοιτητής Πράγος 
Θάρρος μέχρι τρέλλα

’ Τιμή συγγνώμης 
Βασιλεύς αίθέρος 
Κατάσκοποι 
Γκράουσταρκ

- 1 ‘Ιστορία πειρατοΰ
I Ζωντοχήρα 

ΙΙίΔυναμιτισταί

Δθηνοϊκόν <

> 4

Ελλάς 
Αθηναϊκόν

>
Ελλάς

Αττικόν 
Σπλέντιτ 
Πανόραμα 
Πανόραμα 
Ελλάς

’Αττικόν 
’Αθηναϊκόν 
Μοντιάλ 
Ελλάς 
Σπλέντιτ 
Ελλάς 
’Αττικόν 
’Αθηναϊκόν 
Ελλάς 
Μοντιάλ 
Σπλένιιτ 
’Αθηναϊκόν 
’Αττικόν 
1 Ελλάς 
Ούφα Πάλας 
Σπλέντιτ 
Ελλάς 
Μοντιάλ 
Αθηναϊκόν 
Ίντεάλ 
Μοντιάλ

^Ούφα Πάλαι 
’Αττικόν 
’Αθηναϊκό ν 
Σπλέντιτ 
’Αθηναϊκόν 
Ελλάς, 
’Αττικόν 
Ούφα Πάλ 
Ίντεάλ 
Ελλάς 
Μοντιάλ 
Ελλάς 
Σπλέντιτ

ς Άθηνα·ι·κό 
ν 'Αττικόν

Ίντεάλ.
Οϋφα Πάλε 

ς Ελλάς
Σπλέντιτ 
Ίντεάλ

ς Ελλάς 
Ροζικλαίρ 
ΆθηναΊ'κι 
Ούφα Πάλ 
’Αττικόν 
Ροζικλαίρ 
Σπλέντιτ 
Άθηνα’ι’κ

λωτιάδ η-Σουλίδη 
Αμολοχ -Βουλγαρίδη 
«ωτιάδη-Σουλίδη

. Μαργουλή 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
Ήστερν-Φίλα 
Φωτιάδ η-Σουλίδη 
L. Μαργουλής 
Αμολ.-Β υλγαρίδη 

Σινέ Όριάν

Φόξ Φίλμ
I. Κουρουνιώτη
I. Μαργουλή
Άμολοχ. Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν 
Δημ. Καρρά 
Σινέ Όριάν
I Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Φόξ Φίλμ 
I Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Σινέ Όριάν 
Φωτιάδη-Σουλίδη 
Σινέ Όριάν 
I Μαργουλή 
Συμβατική 
Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή 
Σινέ ’( άν 
Φωτιά· Σουλίδη 
Φόξ-Φ ι 
Σινέ ’< αν 
Συμ?ατ , κή 
Σινέ Όριάν 
Δ. Καρρά 
Σινέ Όριάν 
Φόξ Φίλμ 
I.Μαργουλή 
Σινέ Όριάν

. Συμβατική 
Φόξ Φίλμ 
I.Μαογουλή 
Σινέ Όριάν 
Άμολ χ - Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν

ν Φωτιάδη-Σουλίδη 
Σινέ Όριάν 
Ήστερν Φίλμ

c Συμβατική 
Άμολοχ.· Βουλγαρίδη 
Σινέ Όριάν 
Ήστερν Φίλμ 
I. Μαργουλή 
Δ. Καρρά

>ν I Μαργουλή 
σς Συμβατική

Σινέ Όριάν 
Δ. Καρρά 
Σινέ Όριάν 

σν Φόξ Φίλμ

1

ι 1
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<Δ. I. ΚΑΡΡΑΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12

Ίο μονον γραφεϊον το οποίον προσφέρει νέα έργα τελευταίας παραγωγής και 
μονον νέα έργα με τούς διαπρεπέστερους καλλιτέχνας τής μεγάλης 

‘Αμερικανικής εταιρίας

F. Β.Ο. Pictures G. m.b.h.
ΠΑΡΙΣΙΝΕΣ ΝΎΚΤΕΣ
2ΑΛΛΥ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ
ΤΑΡΖΑΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΛΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΤΟΥ
ΚΥΝΗΓΙΟΝ ΓΟΡΙΛΛΑ
Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ
Η ΚΑΤΑΠΤΩΣΙΣ
ΝΤΟΝ MIKE
ΝΥΚΤΕΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ
ΕΠΙΟΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ

30 ταινίαι νεωτάτης παραγωγής έξ ών άφίχ&ησαν ήδη
Λοΰ Τέλεγκεν, Έλλεν Χαμερστάϊν καί Ρενέ Άντορέ

Μπέση Λώ5
’Έδυα Μούρφυ—Τζ. Πήρς
Μάργα ρετ Δίβινστων— Ράλφ Ίνς
Μπέν Μιτίύρδριτζ
Πάτου Ρουθ Μ λλ-ρ, Ράλφ ’Ίνς
Φράνκι Ντάρο
Φρέδ Τόμαων
ΦρΙδ Τόμσων
Ζάν Μόργκαν—Τέο Έλτζ

Σνντόμως ·0·ά έπαΗολου&ήβ r) συ μήλη σωματικός κατάλογος

‘Εφιστώμεν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τών κ. κ. επιχειρηματιών κινηματο
γράφων εις τήν ποιότητα τών ταινιών παραγωγής ΦΙΛΜ ΜΠΟΥΚΙΝ ΟΦΙΣ τάς 
όποιας προσφέρομεν.

Ίαινίαι μέ δυνατήν ύπόϋ'εσιν, άνάμικτον από ερωτικήν πλοκήν και περι
πέτειαν.

Ίό νέον είδος ταινιών πού κατασκευάζονται τελευταίως και ποϋ Εξασφαλί
ζουν άπολύτως τήν Επιτυχίαν και τήν εμπορικότητα.

Αυτά εινε τά κύρια χαρακτηριστικά τών ταινιών F. Β. ο. Pictures.
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Λεαρζής παρακαταθήκη

Ταινιών άκατεργάστων positif «αί Negafifs τοΰ καλυτέρου Εργοστάσιου 
τοΰ κόσμου GEVAERT 

‘Αποκλειστική αντιπροσωπεία τών κινηματογραφικών μηχανών MECHAU 
τού Εργοστασίου ERNST LEITZ 

Εϊναι αι τελευταίας έφευρέσεως μηχαναι
άνευ ΣΤΑΥΡΟΥ ηαί ΟΠΤΟΥΡΑΤΕΡ


